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DOMES SĒDE 
Protokols Nr. 7 

 
2016. gada 21. jūlijā  
 
Sēde sasaukta plkst. 15.00 
Sēdi atklāj plkst. 15.00 
 
 
Darba kārtība 

1. Pārskats par 16.06.2016. domes sēdē pieņemto lēmumu izpildi 
INFORMĒ: M.DRUBIŅA, izpilddirektore 

2.Par izmaksām, kas saistītas ar  atkritumu poligonu apsaimniekošanu pēc to slēgšanas 
3.Par Pārgaujas novada Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumu apstiprināšanu 
4.Par ikmēneša  pabalsta piešķiršanu 
5.Par grozījumiem 16.08.2010. Nedzīvojamo telpu  nomas līgumā Nr. PN/1-42.7/10/3 
6. Par nekustamā īpašuma “Doktorāts”, Plācis, Straupes pagasts, Pārgaujas novads, daļas iznomāšanu 
elektromobiļu ātrās uzlādes stacijas izbūvei 
7. Par balvas piešķiršanu Latvijas 4.olimpiādes medaļniekiem no Pārgaujas novada komandas 
ZIŅO: H.VENTS, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 
 
8. Par adreses piešķiršanu nekustamā īpašuma /dzēsts/, Kūdumā, Raiskuma pagastā, Pārgaujas 

novadā, zemes vienībai un ar to funkcionāli saistītajai jaunbūvei 
9. Par nosaukuma un adreses maiņu nekustamajam īpašumam Plācī, Straupes pagastā, Pārgaujas 

novadā 
10. Par Pārgaujas novada Pašvaldības policijas nolikuma grozījumiem 
11. Par Pārgaujas novada Dzimtsarakstu nodaļas nolikuma apstiprināšanu 
12. Par saistošo noteikumu Nr.5 “Grozījumi Pārgaujas novada domes 2013.gada 27.jūnija 

Saistošajos noteikumos Nr.14 “Pārgaujas novada pašvaldības nolikums”” izdošanu 
13. Par Saistošo noteikumu Nr. 6 “Par Pārgaujas novada simboliku” izdošanu 
14. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam/dzēsts/, Stalbes 

pagasts, Pārgaujas novads 
15. Par nekustamā īpašuma /dzēsts/, Raiskums, Raiskuma pagasts, Pārgaujas novads nosaukuma 

un adreses likvidēšanu 
16. Par detālplānojuma izstrādi nekustamajam īpašumam „Baukalnciems”, Straupes pagasts, 

Pārgaujas novads 
17. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajiem īpašumiem Straupes pagastā, Pārgaujas 

novadā /dzēsts/un /dzēsts/ 
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ZIŅO: R.VASILE, Attīstības un tautsaimniecības komitejas priekšsēdētāja 
 

18.Par saistošo noteikumu Nr. 7 ''Par pirmskolas vecuma bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtību 
Pārgaujas novada pašvaldības izglītības iestādēs'' izdošanu 

19.Par Straupes pamatskolas nolikuma apstiprināšanu  
ZIŅO: N.RUĶIS, Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētājs 
 
20.Par  nekustamā īpašuma neapbūvēta zemes gabalu “Estrāde”, Raiskuma pagastā, Pārgaujas novadā  
       nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu 
ZIŅO:R.VASILE, Pašvaldības īpašumu komisijas priekšsēdētāja 
 
21. Par nekustamā īpašumu „Vecstilbi – Kaktiņi” un „Kaktiņi 1”, Raiskuma pagastā, Pārgaujas novadā 
robežu noteikšanu un reģistrēšanu zemes grāmatā 
ZIŅO: H.VENTS 
22. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Rozulas skola”, Stalbes 
pagasts, Pārgaujas novads 
ZIŅO:D.RUBLE 
Par dalību projektā “Zemes māksla Latvijas simtgadei 
ZIŅO: H.VENTS, domes priekšsēdētājs 
 
 
Sēdi vada –  domes  priekšsēdētājs Hardijs VENTS 
Sēdi protokolē – kancelejas nodaļas vadītāja Ilze KALNIŅA 
Piedalās:  
Deputāti:  Juris BALTGALVIS, Imants KALNIŅŠ, Monvids KRASTIŅŠ, Alfs LAPSIŅŠ, Jānis PLŪME,  
Normunds RUĶIS,  Rudīte VASILE 

 
Pašvaldības administrācijas darbinieki: 
 Maruta DRUBIŅA, izpilddirektore 

Līga MEDNE, Finanšu nodaļas vadītāja 
Elīna SNIEGA, juriskonsulte 
Ilona ROZENŠTOKA, juriskonsulte 
Baiba ZVEJNIECE, Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja 
Dace RUBLE, teritorijas plānotāja 
Daiga KŪRIŅA, speciāliste zemes nomas jautājumos 
Elīna ASTAHOVSKA, sabiedrisko attiecību un jaunatnes lietu speciāliste 
Didzis BAUMANIS, pašvaldības policijas vadītājs 
Solveiga RUSKA, kultūras pasākumu organizatore 
Ēriks GRUZDIŅŠ-CĪRULIS, datorsitēmu un datortīkla administrators 
Renāte KALNIŅA, bāriņtiesas priekšsēdētāja 
 

Nepiedalās deputāts Nauris REINHARDS- ģimenes apstākļi 
 
 
 

1. § 
Pārskats par 16.06.2016. domes sēdē pieņemto lēmumu izpildi 

___________________________________________________________________________________________________________________ 
INFORMĒ: M.DRUBIŅA, izpilddirektore 

Noklausījušies izpilddirektores M.DRUBIŅAS sniegto pārskatu par 16.06.2016. domes sēdē 
pieņemto lēmumu izpildi, deputāti to pieņem zināšanai. 
 

 
2. § 

Par izmaksām, kas saistītas ar  atkritumu poligonu apsaimniekošanu pēc to slēgšanas 
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_________________________________________________________________________________________________________________ 
ZIŅO: H.VENTS, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 

 
 

MK noteikumi Nr. 192  “Noteikumi par izmaksām., kas saistītas ar atkritumu poligonu 
apsaimniekošanu pēc to slēgšanas” nosaka, ka pašvaldība, kuras teritorijā atrodas sadzīves atkritumu 
poligons, izveido kontu Valsts kasē, kurā attiecīgā poligona apsaimniekotājs veic iemaksas poligona 
vai tā daļas slēgšanas un rekultivācijas un slēgta poligona vai tā daļas monitoringa un uzturēšanas 
izmaksu segšanai: 
1)poligona vai tā daļas slēgšanas un rekultivācijas un slēgta poligona vai tā daļas monitoringa un 
uzturēšana -  izmaksu aprēķina vajadzībām izmanto poligona vai tā daļas maksimālo paredzēto 
platību un ietilpību; 

2)slēgšanas un rekultivācijas  - izmaksas  aprēķina, balstoties uz aprēķina brīdī pēdējo divu valstī 
realizēto sadzīves atkritumu poligonu vai to daļu slēgšanas un rekultivācijas darbu izmaksu vidējo 
apmēru;  

3)uzturēšana -izmaksas aprēķina balstoties uz poligona darbības laikā īstenotu līdzīgu darbību 
izmaksu novērtējumu; monitoringa izmaksas - par pamatu izmantojot poligona darbības laikā veiktā 
monitoringa un ar to saistīto izmaksu apmēru gadā.  

Atkritumu apsaimniekošanas likuma 41.pantā ir noteikts, ka atkritumu poligona (turpmāk – 
poligona) apsaimniekotājs to ieņēmumu daļu no tarifa par atkritumu apglabāšanu poligonā, kura 
paredzēta poligona slēgšanas, rekultivācijas un slēgta poligona monitoringa un uzturēšanas izmaksu 
segšanai iemaksā poligona slēgšanas kontā Valsts kasē par iepriekšējo ceturksni līdz nākamā 
ceturkšņa pirmā mēneša piecpadsmitajam datumam. Iemaksas ir jāveic par poligonā ceturksnī 
apglabāto atkritumu apjomu. Tādējādi tiek īstenots princips „piesārņotājs maksā”, un šīs iemaksas 
faktiski veidojas no atkritumu radītāju samaksātā poligona apsaimniekotājam par atkritumu 
apglabāšanu 

Poligona apsaimniekotājs  saņem uzkrātos līdzekļus pēc tam, kad Valsts vides dienesta reģionālā vides 
pārvalde ir pieņēmusi lēmumu par poligona vai tā daļas slēgšanu un poligona apsaimniekotājs ir 
saņēmis tehniskos noteikumus poligona vai tā daļas slēgšanai un rekultivācijai; 

Pēc poligona vai tā daļas slēgšanas poligona apsaimniekotājs nosūta informāciju attiecīgajai 
pašvaldībai par veiktajiem poligona vai tā daļas slēgšanas un rekultivācijas darbiem un veikto 
monitoringu, un tam izlietoto finansējumu. 

Gadījumos, kad uzkrātie līdzekļi nebūs pietiekami nepieciešamo darbību nodrošināšanai, 
trūkstošie līdzekļi jāsedz tai pašvaldībai, kuras teritorijā atrodas konkrētais poligons, tam izmantojot 
arī dabas resursu nodokļa maksājumus, kas ieskaitīti pašvaldības vides aizsardzības speciālajā 
budžetā.  

Savukārt līdzekļus, kas pēc rekultivācijas, monitoringa un uzturēšanas perioda beigām nav 
izlietoti, pārskaita attiecīgās pašvaldības, kuras teritorijā atrodas konkrētais poligons, vides 
aizsardzības speciālajā budžetā vai valsts pamatbudžetā.  
 

Informācija par valstī īstenotajiem sadzīves atkritumu poligonu vai to daļu rekultivācijas 
darbiem ir pieejami Valsts vides dienestā. Pienākums poligonu apsaimniekotājiem iesniegt šo 
informāciju Valsts vides dienestā ir noteikts Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumos 
Nr.1032 „Atkritumu poligonu ierīkošanas, atkritumu poligonu un izgāztuvju apsaimniekošanas, 
slēgšanas un rekultivācijas noteikumi”.  
 

Pārgaujas novada teritorijā atrodas SIA “ZAAO”(reģ.Nr. piederošais poligons “ CSA poligons 
Daibe”. Poligons "Daibe" ir Ziemeļvidzemes reģiona sadzīves atkritumu apstrādes un noglabāšanas 
vieta. 

  Poligons „Daibe” ir iežogota un apsargāta teritorija, kurā notiek atkritumu apstrāde un 
kontrolēta apglabāšana atbilstoši Eiropas Savienības un Latvijas Republikas likumdošanas prasībām. 
Poligons Daibe ir nodots ekspluatācijā 2004.gada 26.novembrī. Tā darbība tiek organizēta saskaņā ar 
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Valsts vides dienesta Valmieras reģionālās vides pārvaldes izsniegtās atļaujas A kategorijas 
piesārņojošo darbībai nosacījumiem. Poligona apsaimniekotājs ir SIA “ZAAO”. 

Pamatojoties uz iepriekšminēto un Pārgaujas novada domes 2016. gada 14. jūlija Finanšu 
komitejas atzinumu (protokols Nr. 4), Pārgaujas novada dome, atklāti balsojot:  PAR 8 (Juris 
BALTGALVIS, Imants KALNIŅŠ, Monvids KRASTIŅŠ, Alfs LAPSIŅŠ, Jānis PLŪME, Normunds RUĶIS, 
Rudīte VASILE, Hardijs VENTS) , PRET- nav, ATTURAS- nav, NOLEMJ:  

 
1. Atvērt kontu Valsts kasē maksājumu, kas paredzētas  MK noteikumu Nr.192 “Noteikumi 

par izmaksām, kas saistītas ar atkritumu poligonu apsaimniekošanu pēc to slēgšanas”, 
saņemšanai un veikšanai. 
 

2. Pieprasīt SIA “ZAAO” RAKSTISKU ZIŅOJUMU par veiktajiem darbiem un iztērētajiem un 
uzkrātajiem  finanšu līdzekļiem, saistībā  ar  poligona Daibe apsaimniekošanu, kas saistīti 
un pamatoti  ar  Atkritumu apsaimniekošanas likuma 41.pantu 2.daļu. 

3. Uzdot lēmuma izpildes kontroli veikt Pārgaujas novada pašvaldības izpilddirektorei 
Marutai DRUBIŅAI.  

 

3. § 
Par Pārgaujas novada Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumu apstiprināšanu 

___________________________________________________________________________________________________________________ 
ZIŅO: H.VENTS, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 

 

Pamatojoties uz Likuma ''Par pašvaldībām'' 21.panta pirmās daļas 14.punkta ''g'' apakšpunktu  
cita starpā noteic, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt 
tikai dome var  noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta 
noteikumiem, maksu par  pakalpojumiem, 41.panta 2.punktu, kas noteic, ka pašvaldības dome pieņem 
iekšējos normatīvos aktus (noteikumi, nolikumi, instrukcijas) un Civilstāvokļa aktu reģistrācijas 
likuma 10.panta pirmo daļu, kas noteic, ka Dzimtsarakstu nodaļu izveido republikas pilsētas vai 
novada pašvaldība,  

Pamatojoties uz iepriekšminēto  un Pārgaujas novada domes 2016. gada 14. jūlija Finanšu 

komitejas atzinumu (protokols Nr. 4), Pārgaujas novada dome, atklāti balsojot:  PAR 8 (Juris 
BALTGALVIS, Imants KALNIŅŠ, Monvids KRASTIŅŠ, Alfs LAPSIŅŠ, Jānis PLŪME, Normunds RUĶIS, 
Rudīte VASILE, Hardijs VENTS) , PRET- nav, ATTURAS- nav, NOLEMJ:  

 
1. Apstiprināt maksas pakalpojumus par Pārgaujas novada Dzimtsarakstu nodaļas sniegtajiem 

pakalpojumiem saskaņā ar 1. PIELIKUMU. 
2. Maksas pakalpojumam punktos 1.2, 1.3., 1.4. piemērojas 25 % atlaide, ja vienai no personām, kas 

vēlas noslēgt laulību, deklarētā dzīves vieta Pārgaujas novada pašvaldībā ir ne mazāk kā 12 mēnešus 
no iesnieguma par laulības reģistrāciju  brīža .  

3. Ģimenēm, kuras normatīvajos aktos noteiktā kārtībā ir atzītas par trūcīgu vai maznodrošinātu, 1.7. 
punktā noteiktajam maksas pakalpojumam  piemērojama atlaide 50% apmērā.   

4. Iekasētos līdzekļus par maksas pakalpojumiem ieskaitīt Pārgaujas novada pašvaldības budžetā. 
5. Atzīt par spēka zaudējušu Pārgaujas novada pašvaldības domes 23.01.2014. lēmumu (protokols 

Nr.1, 5.§) „Par pašvaldības noteiktajiem maksas pakalpojumiem Pārgaujas novada Dzimtsarakstu 
nodaļā”. 

6. Lēmums stājas spēkā 2017.gada 1.janvārī . 
7. Uzdot lēmuma izpildes kontroli veikt Pārgaujas novada pašvaldības izpilddirektorei Marutai 

DRUBIŅAI.  
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4. § 
Par ikmēneša  pabalsta piešķiršanu 

__________________________________________________________________________________________________________________ 
ZIŅO: H.VENTS, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 

 
Pārgaujas novada pašvaldībā  2016.gada 5.jūlijā saņemts /dzēsts/,  dzīvesvietas adrese: 

/dzēsts/, turpmāk – Iesnieguma iesniedzēja,  iesniegums, kurā lūdz piešķirt pabalstu saskaņā ar  
Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 15.1 panta pirmās daļas 1.punktu 
un otrajā daļā noteiktajiem kritērijiem.  

Izvērtējot Pašvaldības rīcībā esošo informāciju un normatīvajos aktos noteikto, konstatēts 
sekojošais: 

Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 15.1 panta pirmās daļas 
1.punkts noteic, ka tiesības saņemt ikmēneša pabalstu divu minimālo mēnešalgu apmērā (turpmāk — 
pabalsts) ir personai, kura pēc 1990.gada 4.maija bijusi pilsētas domes, vēlētas rajona padomes, 
novada domes vai pagasta padomes priekšsēdētājs divus sasaukumus vienā pašvaldībā. Saskaņā ar 
minētā panta otro daļu pabalstu pašvaldība piešķir, pamatojoties uz attiecīgās personas iesniegumu, 
kuru iesniedz attiecīgajai pašvaldībai, ja persona atbilst visiem Republikas pilsētas domes un novada 
domes deputāta statusa likuma 151  otrajā daļā noteiktajiem kritērijiem: 

 sasniegusi vai ne vēlāk kā piecu gadu laikā sasniegs vecumu, kurā personai saskaņā ar likumu “Par 
valsts pensijām” rodas tiesības uz vecuma pensiju, vai atzīta par invalīdu; 

 nav uzskatāma par darba ņēmēju vai pašnodarbināto saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo 
apdrošināšanu", izņemot zemnieku (zvejnieku) saimniecības īpašnieku, kas, nebūdams darba 
tiesiskajās attiecībās ar savas zemnieku (zvejnieku) saimniecības pārvaldes institūciju, veic šīs 
saimniecības vadītāja funkciju, ja attiecīgajā saimniecībā likumā noteiktajā kārtībā nav iecelts 
(ievēlēts) pārvaldnieks (direktors); 

 nesaņem bezdarbnieka pabalstu saskaņā ar likumu "Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam".  
 

Ja personai vienlaikus ir tiesības uz šajā pantā noteikto pabalstu un invaliditātes pensiju, 
vecuma pensiju vai atlīdzību par darbspēju zaudējumu, tad izmaksā to pabalsta daļu, kas pārsniedz 
attiecīgi invaliditātes pensijas, vecuma pensijas vai atlīdzības par darbspēju zaudējumu apmēru (15.1 

panta trešā daļa). Personai, kas saņem pabalstu, ir pienākums ziņot pašvaldībai par tādu apstākļu 
iestāšanos, kuri izraisa pabalsta izmaksas samazināšanu vai pārtraukšanu. Pabalsts, kas saņemts, 
pārkāpjot šā panta noteikumus, atmaksājams pašvaldībai (15.1 panta ceturtā daļa). Pabalstu, kā arī 
izdevumus, kas saistīti ar pabalsta piešķiršanu un izmaksu un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu 
veikšanu, finansē no tās pašvaldības budžeta līdzekļiem, kurā persona ieņēmusi šā panta pirmajā daļā 
minētos amatus, vai tā pašvaldība, kas ir attiecīgās pašvaldības saistību un tiesību pārņēmēja(15.1 

panta septītā daļa). 

Saskaņā ar norādīto un iesniegumam  pievienotajiem dokumentiem: 

 Iesnieguma iesniedzēja pirms novadu izveidošanas ievēlēta par   Raiskuma pagasta 
padomes priekšsēdētāju  1991.gadā, 1994.gadā, 1997.gadā un 2001.gadā, no kā secināms, ka 
iesnieguma iesniedzēja ir bijusi ievēlēta  vienā pašvaldībā vairāk nekā divus sasaukumus pēc kārtas; 

Saskaņā ar  likuma “Par valsts pensijām” 11.panta pirmo daļu tiesības uz vecuma pensiju 
Iesnieguma iesniedzējai ir ar 2021.gada maija mēnesi.   

Pamatojoties uz iepriekš  minēto, likuma “Par pašvaldībām”21.panta pirmās daļas 12.punktu 

un Pārgaujas novada domes 2016. gada 14. jūlija Finanšu komitejas atzinumu (PAR 8 (Juris 
BALTGALVIS, Imants KALNIŅŠ, Monvids KRASTIŅŠ, Alfs LAPSIŅŠ, Jānis PLŪME, Normunds RUĶIS, 
Rudīte VASILE, Hardijs VENTS) , PRET- nav, ATTURAS- nav, NOLEMJ:  

 

1. Piešķirt /dzēsts/, personas kods /dzēsts/, ikmēneša pabalstu divu minimālo mēnešalgu 
apmērā. 
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2. Noteikt par pienākumu /dzēsts/, saskaņā ar Republikas pilsētas domes un novada domes 
deputāta statusa likuma 15.1panta ceturto daļu, ziņot pašvaldībai par tādu apstākļu iestāšanos, kuri 
izraisa pabalsta izmaksas samazināšanu vai pārtraukšanu. 

3. Noteikt, ka, ja /dzēsts/ vienlaikus ir tiesības uz piešķirto pabalstu  un invaliditātes pensiju, 
vecuma pensiju vai atlīdzību par darbspēju zaudējumu, tad izmaksājama tā pabalsta daļa, kas 
pārsniedz attiecīgi invaliditātes pensijas, vecuma pensijas vai atlīdzības par darbspēju zaudējumu 
apmēru. 

4. Uzdot Pārgaujas nodaļas pašvaldības Finanšu nodaļai (vadītāja L.MEDNE) organizēt  šā 
lēmuma izpildi, kā  arī veikt valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas valsts pensiju apdrošināšanai par 
/dzēsts/ līdz brīdim, kamēr /dzēsts/būs sasniegusi pensijas piešķiršanai nepieciešamo vecumu. 

 
 5. § 

Par grozījumiem 16.08.2010. Nedzīvojamo telpu  nomas līgumā Nr. PN/1-42.7/10/3 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
ZIŅO: H.VENTS, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 
 

Pārgaujas novada pašvaldībā 2016.gada 30.jūnijā saņemts Stalbes pagasta ģimeņu atbalsta 
kopas „Rozbeķu saime”, reģistrācijas Nr. 40008103383, juridiskā adrese: „Rozulas klubs”, Stalbes 
pagasts, Pārgaujas novads,  turpmāk – Biedrība, valdes priekšsēdētājas Ilzes KRIVAŠONOKAS  
iesniegums (pašvaldībā reģistrēts ar Nr. 4-7/16/773-K) ar lūgumu atbrīvot Biedrību no nomas 
maksas, kas noteikta pamatojoties uz noslēgto nedzīvojamo telpu nomas līgumu par telpu nomu 
Rozulas klubā.  

Izvērtējot iesniegumā minēto, Pārgaujas novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju un 
normatīvajos aktos noteikto, konstatēts:  

1) 2010.gada 16.augustā starp Pārgaujas novada pašvaldību kā Iznomātāju un Biedrību  kā 
Nomnieku noslēgts Nedzīvojamo telpu nomas līgums Nr. PN/1-42.7/10/3 (turpmāk 
tekstā – Nomas līgums), ar kuru Nomniekam nodotas nomā, pēc Valsts zemes dienesta 
inventarizācijas lietas datiem, nedzīvojamā telpa Nr.2 – 58,0 m2, Nr.13 – 14,8 m2 un Nr.14 
– 8,6 m2 Stalbes pagasta „Rozulas klubā” (kadastra Nr. 42800070394001). Nomas līgums 
noslēgts uz laiku līdz 2020.gada 30.aprīlim.  

2) Par telpu nomu Biedrība maksā regulāri noteikto nomas maksu, parādsaistības nav.   

3) Biedrība 2013.gadā īstenojusi ES projektu piesaistot finansējumu projektam “Inventāra 
iegāde sporta aktivitāšu uzlabošanai Rozulā”. 

4) 2016.gada 22.jūnijā stājies spēkā Valsts ieņēmuma dienesta lēmums Nr.30.6-8.2/49645 
par sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanu Biedrībai.  Saskaņā ar 
Publiskas personas  finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 
5.panta otro daļu atvasināta publiska persona savu mantu var nodot bezatlīdzības  
lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai.  

 

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”    14.panta otrās daļas  
3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14. punkta “a” apakšpunktu un Biedrības 2016.gada 30.jūnija 

iesniegumu un Pārgaujas novada domes 2016. gada 14. jūlija Finanšu komitejas atzinumu (protokols 
Nr. 4), Pārgaujas novada dome, atklāti balsojot:  PAR 8 (Juris BALTGALVIS, Imants KALNIŅŠ, Monvids 
KRASTIŅŠ, Alfs LAPSIŅŠ, Jānis PLŪME, Normunds RUĶIS, Rudīte VASILE, Hardijs VENTS) , PRET- nav, 
ATTURAS- nav, NOLEMJ:  

 

1. Grozīt 2010 gada 16.augusta Nedzīvojamo telpu nomas līguma Nr. PN/1-42.7/10/3  
2.1. punktu izsakot to sekojošā redakcijā: 

“2.1. Līguma 1.1. punktā noteiktās telpas tiek nodotas bezatlīdzības lietošanā uz šā 
Līguma noteikto termiņu vai uz termiņu kamēr Nomniekam ir sabiedriskā labuma 
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organizācijas statuss. Nomnieka pienākums ir nekavējoši  informēt Iznomātāju, ja 
Nomnieks ir zaudējis sabiedriskā labuma organizācijas statusu. Iznomātājs veic nomas 
maksas aprēķinu par pilnu termiņu, par kuru Nomniekam nav bijis  vai ar attiecīgās 
institūcijas lēmumu ir atņemts sabiedriskā labuma organizācijas statuss ”.  

2. Uzdot Pārgaujas novada pašvaldības juriskonsultei I.ROZENŠTOKAI sagatavot 
grozījumus 2010.gada 16.augusta Nedzīvojamo telpu nomas līgumā Nr. PN/1-
42.7/10/3. 

3. Lēmums stājas spēkā ar 2016.gada 1.augustu.   

4. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Pārgaujas novada pašvaldības izpilddirektorei 
Marutai DRUBIŅAI.  

  
 

6. § 
Par nekustamā īpašuma “Doktorāts”, Plācis, Straupes pagasts, Pārgaujas novads, daļas 

iznomāšanu elektromobiļu ātrās uzlādes stacijas izbūvei 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
ZIŅO: H.VENTS, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 
 

Pārgaujas novada pašvaldībā (turpmāk tekstā – Pašvaldība) saņemts   VAS “Ceļu satiksmes 
drošības direkcija”,  reģistrācijas Nr.40003345734, turpmāk – CSDD,  iesniegums ar lūgumu izvērtēt 
iespēju Plācī izbūvēt elektromobiļu uzlādes staciju. Kā piemērotākā vieta izraudzīta  -  “Doktorāts, Plācis, 
Straupes pagasts, Pārgaujas novads, nepieciešamā platība – 30 m2.  

Izvērtējot Pārgaujas novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju, konstatēts: 

1) Nekustamais īpašums „Doktorāts”, Plācis, Straupes pagasts, Pārgaujas novads, kadastra Nr. 
4282 005 0084, kopējā zemes vienības platība 1.82 ha ir Pārgaujas novada pašvaldības 
valdījumā.  

2) Nekustamā īpašuma (zemes vienības) kadastrālā vērtība 2016.gadā ir noteikta 5325.00 euro. 
3) Saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.515 “Noteikumi par publiskas 

personas mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma 
tipveida nosacījumiem”  4.10.punktu, šajos noteikumos noteikto iznomāšanas kārtību 
nepiemēro, ja   nomas objekts, kas ir nekustamais īpašums,  tiek iznomāts publiskai personai, 
tās iestādei, kapitālsabiedrībai vai privātpersonai publiskas funkcijas vai deleģēta valsts 
pārvaldes uzdevuma nodrošināšanai. 

4) Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 “Noteikumi par publiskas 
personas zemes nomu”, turpmāk – Noteikumi, 2.2. punkts noteic, ka  Pašvaldībai nav 
jāpiemēro Noteikumu prasības (izsoles noteikumi), ja pašvaldības zeme tiek iznomāta valsts 
vai pašvaldības iestādēm. 

5) Noteikumu 341punkts noteic, ka minimālā nomas maksa par zemi vai tās daļu ar apbūves 
tiesībām ir 28.00 euro gadā. 
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz  likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās 

daļas 2.punktu, viena no Pašvaldības autonomām funkcijām ir gādāt par savas administratīvās 
teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un 
uzturēšana; ielu laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana, parku, skvēru 
un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; atkritumu savākšana un izvešanas kontrole; pretplūdu 
pasākumi;), 21.panta pirmās daļas 14.punkta “a” apakšpunktu, tikai pašvaldības dome var noteikt 
maksu par pašvaldības zemes, cita nekustamā un kustamā īpašuma lietošanu (iznomāšanu), Publiskas 
personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 62 panta 31punktu, atvasinātas 
publiskas personas orgāns nosaka nekustamā īpašuma pārvaldīšanas kārtību un Pārgaujas novada 
domes 2016. gada 14. jūlija Attīstības un tautsaimniecības komitejas atzinumu (protokols Nr. 7) un 
Finanšu komitejas (protokols Nr. 4) atzinumiem,  Pārgaujas novada dome, atklāti balsojot:  PAR 8 
(Juris BALTGALVIS, Imants KALNIŅŠ, Monvids KRASTIŅŠ, Alfs LAPSIŅŠ, Jānis PLŪME, Normunds 
RUĶIS, Rudīte VASILE, Hardijs VENTS) , PRET- nav, ATTURAS- nav, NOLEMJ:  
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1. Iznomāt VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija”, reģistrācijas Nr.40003345734, 
nekustamā īpašuma “Doktorāts”, Plācis, Straupes pagasts, Pārgaujas novads, kadastra Nr. 
4282 005 0084, daļu  30 m2 platībā elektromobiļu ātrās uzlādes stacijas izbūvei. 

2. Noteikt nomas maksu 200.00 euro (bez PVN) gadā, kas sastāv no nomas maksas – 28.00 euro  
gadā un apsaimniekošanas un uzturēšanas maksas – 172.00 euro gadā. 

3.  Lēmuma izpildes kontroli uzdot veikt Pārgaujas novada pašvaldības izpilddirektorei 
Marutai DRUBIŅAI 

 
 

 
7. § 

Par balvas piešķiršanu Latvijas 4.olimpiādes medaļniekiem no Pārgaujas novada komandas 
___________________________________________________________________________________________________________________ 
ZIŅO: H.VENTS, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 

 
Pārgaujas novada pašvaldībā 2016.gada 14.jūlijā  saņemts BIEDRĪBAS  sporta klubs „Pārgauja” 

valdes priekšsēdētāja Monvida KRASTIŅA iesniegums par Pārgaujas novada komandas pārstāvju  
sasniegumiem 4.Latvijas olimpiādē un izcīnītajām godalgām.  
 

Saskaņā ar LR likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 6. punktu, viena no pašvaldības 
autonomajām funkcijām ir nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, kā arī veicināt iedzīvotāju 
veselīgu dzīvesveidu un sportu, 7. panta otro daļu, likuma 15.pantā paredzēto autonomo funkciju 
izpildi organizē un par to atbild pašvaldība, šo funkciju izpilde tiek finansēta no attiecīgās pašvaldības 
budžeta, 21. panta pirmās daļas 23. punktu, dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās 
pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var lemt par kārtību, kādā izpildāmas šā likuma 15.pantā 
minētās funkcijas un nosakāmas par to izpildi atbildīgās amatpersonas, kā arī sniedzami pārskati par 
šo funkciju izpildi.  

Pamatojoties uz iepriekš minēto un Pārgaujas novada domes 2016. gada 14. jūlija Sociālo, 
izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas (protokols Nr. 7) un Finanšu komitejas (protokols 
Nr.4.) atzinumiem, Pārgaujas novada dome, atklāti balsojot: PAR 8 (Juris BALTGALVIS, Imants 
KALNIŅŠ, Monvids KRASTIŅŠ, Alfs LAPSIŅŠ, Jānis PLŪME, Normunds RUĶIS, Rudīte VASILE, Hardijs 
VENTS) , PRET- nav, ATTURAS- nav, NOLEMJ:  

 
1.Piešķirt balvas par godalgotajiem sasniegumiem  Latvijas 4.olimpiādē sporta jomā:  

1.1.Sandrai GROSBERGAI, personas kods /dzēsts/, “/dzēsts/, par iegūto 2.vietu  disciplīnā  - 
orientēšanās sprints (3.4km) - piešķirt  dāvanu karti 100.00 EUR (viens simts eiro 00 centi)  
apmērā; 

1.2. Marinai RJABKOVAI, personas kods /dzēsts/, /dzēsts/, par iegūto 3.vietu  disciplīnā  - loku 
šaušana – piešķirt dāvanu karti 100.00 EUR (viens simts eiro 00 centi)  apmērā;  

2. Finansējumu balvām piešķirt no apstiprinātā  Sporta budžeta 2016.gadam. 
 
 

8. § 
Par adreses piešķiršanu nekustamā īpašuma /dzēsts/,  Raiskuma pagastā, Pārgaujas novadā, 

zemes vienībai un ar to funkcionāli saistītajai jaunbūvei 
___________________________________________________________________________________________________________________ 
ZIŅO: R.VASILE, Attīstības un tautsaimniecības komitejas priekšsēdētāja 

 

Pārgaujas novada pašvaldībā (turpmāk tekstā – Pašvaldība) 2016.gada 20.jūnijā saņemts 
/dzēsts/, personas kods /dzēsts/, 2016.gada 20.jūnija iesniegums (Pašvaldībā reģistrēts ar Nr.4-
10/16/436-R), ar lūgumu piešķirt nekustamā īpašuma /dzēsts/, Raiskuma pagastā, Pārgaujas novadā, 
kadastra /dzēsts/, zemes vienībai (kadastra apzīmējums 4274 006 0011) un dzīvojamai mājai 
(jaunbūvei) adresi: /dzēsts/, Raiskuma pagasts, Pārgaujas novads. 
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   Izvērtējot Pārgaujas novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju, konstatēts: 

1) Nekustamais īpašums /dzēsts/ ar kadastra /dzēsts/, platība 1.6 ha, reģistrēts Cēsu zemesgrāmatu 
nodaļas Raiskuma pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 100000502676 uz /dzēsts/ vārda un 
sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4274 006 0011 (turpmāk - nekustamais 
īpašums) uz kura ir uzbūvēta dzīvojamā māja saskaņā ar  pievienoto plānu 2.PIELIKUMU.  

2) Dzīvojamās mājas būvniecība veikta pamatojoties uz Amatas novada Apvienotās būvvaldes 
2013.gada 27.jūnijā izdoto būvatļauju Nr.20P-13.  

3) Adreses piešķiršana īpašniekam nepieciešama jaunbūves reģistrēšanai un nodošanai 
ekspluatācijā. 

4) Pamatojoties uz Pārgaujas novada domes 2013.gada 27.jūnijā apstiprinātajiem saistošajiem 
noteikumiem Nr.12 „Par Pārgaujas novada teritorijas plānojuma 2013. – 2024.gadam Teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumiem un Grafisko daļu” (turpmāk - Teritorijas plānojums) 
nekustamā īpašuma /dzēsts/ zeme atrodas Kūduma ciemā. 

5) Adresācijas objekts, kas ir zeme un dzīvojamā māja (jaunbūve), atbilst Ministru kabineta 2015.gada 
8.decembra noteikumu Nr. 698 “Adresācijas noteikumi” (turpmāk – Adresācijas noteikumi) 2.8. un 
2.9.punktam. 

6) Saskaņā ar Adresācijas noteikumu: 
6.1)  11.punktu - apbūvei paredzētajai zemes vienībai adresi piešķir līdz būvprojekta saskaņošanai; 
6.2) 12.1.apakšpunktu - pirmajai ēkai, kas tiek būvēta vai ir uzbūvēta uz apbūvei paredzētas zemes 

vienības, un ar to funkcionāli saistītajām ēkām saglabā zemes vienībai piešķirto adresi. 
7) Atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktam un Administratīvo 

teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.pantam, nekustamā īpašuma nosaukumu un adresi piešķir, 
maina attiecīgā pašvaldība, pieņemot lēmumu.  

8) Nekustamā īpašuma izmaiņu apliecinošās ziņas dokumentu veidā, atbilstoši Nekustamā īpašuma 
valsts kadastra likuma 53. un 84.pantam, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 
14.panta trešajai daļai, sniedzamas Valsts zemes dienestam datu aktualizācijai Nekustamā 
īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā un Valsts adrešu reģistrā. 

 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām 15.panta pirmās 
daļas 13.punktu, kas cita starpā noteic, ka viena no pašvaldības autonomām funkcijām ir noteikt zemes 
izmantošanas un apbūves kārtību, Adresācijas noteikumu 31.2. punktu, kas noteic, ka lēmumam par 
adreses piešķiršanu viensētai, ēkai, apbūvei paredzētai zemes vienībai – attēlojot viensētas, ēkas vai 
apbūvei paredzētas zemes vienības telpisko novietojumu. Grafisko pielikumu var nepievienot 
lēmumam par adreses piešķiršanu viensētai, ēkai vai apbūvei paredzētai zemes vienībai, ja lēmumā ir 
norādīts kadastra apzīmējums un  /dzēsts/ 2016.gada 20.jūnija iesniegumu, Pārgaujas novada domes 
Attīstības un tautsaimniecības komitejas 2016.gada 14. jūlija atzinumu (protokols Nr.7), Pārgaujas 
novada dome, atklāti balsojot: PAR 8 (Juris BALTGALVIS, Imants KALNIŅŠ, Monvids KRASTIŅŠ, Alfs 
LAPSIŅŠ, Jānis PLŪME, Normunds RUĶIS, Rudīte VASILE, Hardijs VENTS) , PRET- nav, ATTURAS- nav, 
NOLEMJ:  

 

1. Piešķirt nekustamā īpašuma /dzēsts/, Raiskuma pagasts, Pārgaujas novads, kadastra /dzēsts/, 
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4274 006 0011 un ar to funkcionāli saistītajai 
dzīvojamai mājai (jaunbūvei) adresi: /dzēsts/, Raiskuma pagasts, Pārgaujas novads, saskaņā 
ar 3.PIELIKUMU.   

2. Pārgaujas novada pašvaldības Kancelejas nodaļai (vadītāja I.KALNIŅA) lēmumu 5 darba dienu 
laikā pēc tā parakstīšanas nosūtīt: 

2.1. Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas Cēsu birojam, adrese Maija ielā 1, Cēsīs, 
Cēsu novadā, LV-4101; 

2.2. /dzēsts/, adrese: /dzēsts/, Pārgaujas novads, LV-4146. 
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Šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvās rajona 
tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona – pēc deklarētās dzīvesvietas vai 
nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona – pēc juridiskās adreses).  

Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam (lēmums, kas paziņots kā vienkāršs pasta 
sūtījums, uzskatāms par paziņotu astotajā dienā no dienas, kad tas iestādē reģistrēts kā nosūtāmais 
dokuments vai nodots nosūtīšanai pastā). 

 

 
9.§ 

Par nosaukuma un adreses maiņu nekustamajam īpašumam   
Plācī, Straupes pagastā, Pārgaujas novadā 

________________________________________________________________________________________________________ 
ZIŅO: R.VASILE, Attīstības un tautsaimniecības komitejas priekšsēdētāja 

 
Pārgaujas novada pašvaldībā (turpmāk tekstā – Pašvaldība) 2016.gada 16.jūnijā saņemts /dzēsts/, 

personas kods /dzēsts/, 2016.gada 16.jūnija iesniegums (Pašvaldībā reģistrēts ar Nr.4-10/16/425-E), 
ar lūgumu mainīt  nosaukumu nekustamajam īpašumam „Veikals Nr.14 Patērētāji”, Plācis, Straupes 
pagasts, Pārgaujas novads (kadastra Nr.4282 005 0080) un zemes vienībai, un ar to funkcionāli 
saistītajām ēkām, dzīvojamām telpu grupām nosaukumu un adresi no „Patērētāji” uz nosaukumu un 
adresi „Rožulejas”, Plācis, Straupes pagasts, Pārgaujas novads.  

 Izvērtējot Pārgaujas novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju, konstatēts: 
1) Nekustamais īpašums „Veikals Nr.14 Patērētāji” ar kadastra Nr.4282 005 0080, platība 0.1236 

ha, reģistrēts Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Straupes pagasta zemesgrāmatu nodalījumā 
Nr.100000070018 uz Cēsu rajona patērētāju biedrības vārda, un sastāv no viena zemes gabala 
ar kadastra apzīmējumu 4282 005 0080 (turpmāk tekstā arī Nekustamais īpašums) un divām 
ēkām (kadastra apzīmējums 4282 005 0080 001 - veikals un 4282 005 0080 002 – šķūnis).  

2) Atbilstoši Valsts zemes dienesta kadastra informācijas datiem - veikals ar kadastra apzīmējumu 
4282 005 0080 001 sastāv no nedzīvojamām telpu grupām (kadastra apzīmējums 4282 005 
0080 001 001, 4282 005 0080 001 901 un 4282 005 0080 001 902) un dzīvojamām telpu 
grupām (kadastra apzīmējums 4282 005 0080 001 002, 4282 005 0080 001 003, 4282 005 
0022 002 004 un 4282 005 0022 002 005). 

3) Saskaņā ar 2013.gada 13.jūnijā noslēgto pirkuma līgumu (turpmāk – Pirkuma līgums) starp 
Kooperatīvo sabiedrību „Cēsu rajona patērētāju biedrību”, Reģistrācijas Nr.49503001069 un 
/dzēsts/, /dzēsts/ir iegādājies 1.punktā minēto Nekustamo īpašumu. 

4) Pamatojoties uz noslēgto 2016.gada 31.maijā savstarpējo vienošanos „Par zemes izpirkuma 
maksas samaksu” 3.punktu, kas nosaka, ka šīs vienošanās slēgšanas brīdī, ņemot vērā, ka 
Pirkuma līgumā noteiktā pirkuma maksa ir pilnībā samaksāta, /dzēsts/ir tiesīgs nostiprināt uz 
Nekustamo īpašumu savas īpašuma tiesības. 

5) Pamatojieties uz ierosinātāja iesniegumu un tam pievienotajiem dokumentiem: nekustamajam 
īpašumam maināms nosaukums, zemesgabalam un ar to funkcionāli saistītajām būvēm, kā arī 
telpu grupām maināma adrese. Adrese maināma ievērojot Ministru kabineta 08.12.2015. 
noteikumu Nr.698 “Adresācijas noteikumi” (turpmāk - Adresācijas noteikumi) pamatprincipus. 

6) Pieteiktais nosaukums „Rožulejas” - Plāča ciemā, Straupes pagasta teritorijā nav piešķirts 

nevienam nekustamam īpašumam un atbilst Valsts valodas likuma noteiktajām prasībām par 

vietu un nosaukumu veidošanu un lietošanu. 

7) Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu un Administratīvo 

teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 17.panta ceturto prim daļu, nekustamā īpašuma 

nosaukumu  un adresi piešķir, maina attiecīgā pašvaldība, pieņemot lēmumu.  

8) Atbilstoši Adresācijas noteikumu 29.1.apakšpunktam adresācijas objekts, kas ir zeme un ar to 
funkcionāli saistītās būves, kā arī dzīvojamās telpu grupas, atbilst šo noteikumu 2.8., 2.9. un 
2.10.apakšpunktam. 
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9) Nekustamā īpašuma izmaiņu apliecinošās ziņas dokumentu veidā, atbilstoši Nekustamā 
īpašuma valsts kadastra likuma 53. un 84.pantam, Apdzīvoto teritoriju un apdzīvoto vietu 
likuma 14. panta trešajai daļai, sniedzamas Valsts zemes dienestam datu aktualizācijai 
Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā un Valsts adrešu reģistrā. 
 

Pamatojoties uz iepriekš minēto un uz /dzēsts/ 2016.gada 16.jūnija iesniegumu, Pārgaujas 
novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas 2016.gada 14. jūlija atzinumu (protokols 
Nr.7), Pārgaujas novada dome, atklāti balsojot: PAR 8 (Juris BALTGALVIS, Imants KALNIŅŠ, Monvids 
KRASTIŅŠ, Alfs LAPSIŅŠ, Jānis PLŪME, Normunds RUĶIS, Rudīte VASILE, Hardijs VENTS) , PRET- nav, 
ATTURAS- nav, NOLEMJ:  

1. Mainīt nosaukumu nekustamajam īpašumam „Veikals Nr.14 Patērētāji”, Plācis, Straupes pagasts, 
Pārgaujas novads, kadastra Nr.4282 005 0080, no nosaukuma „Veikals Nr.14 Patērētāji” uz 
nosaukumu „Rožulejas”. 

2. Mainīt adresi nekustamā īpašuma “Veikals Nr.14 Patērētāji”, kadastra Nr. 4282 005 0080, 

zemesgabalam ar kadastra apzīmējumu 4282 005 0080 un ar to funkcionāli saistītajām būvēm - 

veikalam ar kadastra apzīmējumu 4282 005 0080 001 un šķūnim ar kadastra apzīmējumu 4282 005 

0080 002 - no nosaukuma un adreses “Patērētāji”, Plācis, Straupes pagasts, Pārgaujas novads, uz 

nosaukumu un adresi „Rožulejas”, Plācis, Straupes pagasts, Pārgaujas novads. 

3.  Mainīt adresi: 

3.1. telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 4282 005 0080 001 002 no “Patērētāji”- 1, Plācis, 

Straupes pagasts, Pārgaujas novads uz adresi "Rožulejas" - 1, Plācis, Straupes pagasts, 

Pārgaujas novads;  

3.2. telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 4282 005 0080 001 003 no “Patērētāji”- 2, Plācis, 

Straupes pagasts, Pārgaujas novads uz adresi "Rožulejas" - 2, Plācis, Straupes pagasts, 

Pārgaujas novads; 

3.3. telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 4282 005 0080 001 004 no “Patērētāji”- 3, Plācis, 

Straupes pagasts, Pārgaujas novads uz adresi "Rožulejas" - 3, Plācis, Straupes pagasts, 

Pārgaujas novads; 

3.4. telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 4282 005 0080 001 005 no “Patērētāji”- 4, Plācis, 

Straupes pagasts, Pārgaujas novads uz adresi "Rožulejas" - 4, Plācis, Straupes pagasts, 

Pārgaujas novads. 

4. Piešķirt veikalam jeb telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 4282 005 0080 001 001 adresi: 

"Rožulejas" - 5, Plācis, Straupes pagasts, Pārgaujas novads. 

5. Pārgaujas novada pašvaldības Kancelejas nodaļai (vadītāja I.KALNIŅA) lēmumu 5 darba dienu 

laikā pēc tā parakstīšanas nosūtīt: 

5.1. Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas Cēsu birojam, adrese Maija ielā 1, 

Cēsīs, Cēsu novadā, LV-4101; 

5.2. /dzēsts/, adrese: /dzēsts/. 

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvās rajona 
tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona – pēc deklarētās dzīvesvietas vai 
nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona - pēc juridiskās adreses). 

Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam (lēmums, kas paziņots kā vienkāršs 
pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu astotajā dienā no dienas, kad tas iestādē reģistrēts kā nosūtāmais 
dokuments vai nodots nosūtīšanai pastā). 

 
10.§ 

Par Pārgaujas novada Pašvaldības policijas nolikuma grozījumiem 
___________________________________________________________________________________________________________________ 
ZIŅO: R.VASILE, Attīstības un tautsaimniecības komitejas priekšsēdētāja 
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      Pamatojoties uz likuma ''Par pašvaldībām'' 21.panta pirmās daļas 8.punktu, kas noteic, ka tikai 
dome var izveidot, reorganizēt un likvidēt pašvaldības iestādes, pašvaldības kapitālsabiedrības, 
biedrības, nodibinājumus, apstiprināt pašvaldības iestāžu nolikumus, likuma “Par policiju” 1. un 19. 
pantu, un Pārgaujas novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas 2016.gada 14. jūlija 
atzinumu (protokols Nr.7), Pārgaujas novada dome, atklāti balsojot: PAR 8 (Juris BALTGALVIS, Imants 
KALNIŅŠ, Monvids KRASTIŅŠ, Alfs LAPSIŅŠ, Jānis PLŪME, Normunds RUĶIS, Rudīte VASILE, Hardijs 
VENTS) , PRET- nav, ATTURAS- nav, NOLEMJ:  

 
1. Apstiprināt izstrādātos grozījumus Pārgaujas novada Pašvaldības policijas nolikumā, 

turpmāk tekstā – Nolikums: 
1.1. izteikt Nolikuma 4.1.punktu sekojošā redakcijā: 

“4.1. Pašvaldības policija ir – Pašvaldības iestāde, bet darba organizācijas jautājumos 
sadarbojas ar Valsts policiju un citām valsts pārvaldes iestādēm”; 

1.2. izteikt Nolikuma 4.6. punktu sekojošā redakcijā: 
“4.6. Pašvaldības policijas priekšnieku un viņa vietnieku pieņem darbā, pēc tam, kad 
saņemta iekšlietu ministra rakstveida piekrišana. Pašvaldības policijas priekšnieku un 
viņa vietnieku atbrīvo no amata pēc pašvaldības izpilddirektora iniciatīvas, iepriekš to 
saskaņojot ar domes priekšsēdētāju”; 

1.3. svītrot Nolikuma 4.9.punktu; 
1.4. izteikt nolikuma 4.10. punktu sekojošā redakcijā: 

“4.10. Pašvaldības policijas priekšnieka izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību 
var pārsūdzēt tiesā”; 

1.5. izteikt nolikuma 4.12.punktu sekojošā redakcijā: 
“4.12. Pašvaldības policija novada administratīvajā teritorijā tiek izveidota kā Pašvaldības 
iestāde. Pašvaldības policijas rīcībā ir atsevišķa dienesta telpa, sakaru līdzekļi, operatīvais 
transports, kā arī speciālie līdzekļi”; 

1.6. izteikt nolikuma 7.1.punktu sekojošā redakcijā: 
“7.1. Pašvaldības policijas darbību kontrolē Ministru kabinets, iekšlietu ministrs un 
Pašvaldības vadība savas kompetences ietvaros”. 

2. Grozījumi nolikumā stājas spēkā ar 2016.gada 1.augustu. 
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Pārgaujas novada pašvaldības izpilddirektorei 

M.DRUBIŅAI.  
 
 

11.§  
Par Pārgaujas novada Dzimtsarakstu nodaļas nolikuma apstiprināšanu 

___________________________________________________________________________________________________________________ 
ZIŅO: R.VASILE, Attīstības un tautsaimniecības komitejas priekšsēdētāja 

       

  2013.gada 1.janvārī stājās spēkā Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums, līdz ar ko ir ieviešami 
labojumi Dzimtsarakstu nodaļas nolikumā atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

Likuma ''Par pašvaldībām'' 21.panta pirmās daļas 14.punkta ''g'' apakšpunkts cita starpā 
noteic, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome 
var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu 
par pakalpojumiem un 41.panta 2.punkts noteic, ka pašvaldības dome pieņem iekšējos normatīvos 
aktus (noteikumi, nolikumi, instrukcijas).    

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties likuma ''Par pašvaldībām'' 15.panta pirmās daļas 
15.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punkta ''g'' apakšpunktu, 41.panta 2.punktu, Civilstāvokļa aktu 
reģistrācijas likuma 10.panta pirmo daļu un Pārgaujas novada domes Attīstības un tautsaimniecības 
komitejas 2016.gada 14.jūlija atzinumu (protokols Nr.7), Pārgaujas novada dome, atklāti balsojot: PAR 
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8 (Juris BALTGALVIS, Imants KALNIŅŠ, Monvids KRASTIŅŠ, Alfs LAPSIŅŠ, Jānis PLŪME, Normunds 
RUĶIS, Rudīte VASILE, Hardijs VENTS) , PRET- nav, ATTURAS- nav, NOLEMJ:  

 

1. Apstiprināt Pārgaujas novada Dzimtsarakstu nodaļas nolikumu, turpmāk – Nolikums, saskaņā 
ar 4.PIELIKUMU.  

2. Nolikums stājas spēkā 2016. gada 1.augustā.  
3. Ar Nolikuma spēkā stāšanās brīdi atzīt par spēku zaudējušu ar Pašvaldības domes 2009.gada 

19.novembra lēmumu (protokols Nr.9, 12§) apstiprināto Dzimtsarakstu nodaļas nolikumu.  
4. Uzdot lēmuma izpildes kontroli veikt Pārgaujas novada pašvaldības izpilddirektorei Marutai 

DRUBIŅAI.  
 

12.§  
Par saistošo noteikumu Nr.5 “Grozījumi Pārgaujas novada domes 2013.gada 27.jūnija 

Saistošajos noteikumos Nr.14 “Pārgaujas novada pašvaldības nolikums”” izdošanu 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
      ZIŅO: R.VASILE, Attīstības un tautsaimniecības komitejas priekšsēdētāja 

 
  Pamatojoties uz likuma ''Par pašvaldībām''  21.panta pirmās daļas 1.punktu, kas cita 

starpā noteic, ka tikai dome apstiprina pašvaldības nolikumu, 23.pantu, kas noteic, ka domes darba 
organizāciju nosaka attiecīgās pašvaldības nolikums, kas izstrādāts saskaņā ar likumu “Par 
pašvaldībām” un Pārgaujas novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas 2016.gada 14. 
jūlija atzinumu (protokols Nr.7), Pārgaujas novada dome, atklāti balsojot: PAR 8 (Juris BALTGALVIS, 
Imants KALNIŅŠ, Monvids KRASTIŅŠ, Alfs LAPSIŅŠ, Jānis PLŪME, Normunds RUĶIS, Rudīte VASILE, 
Hardijs VENTS) , PRET- nav, ATTURAS- nav, NOLEMJ:  

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.5 “Grozījumi Pārgaujas novada domes 2013.gada 27.jūnija 
Saistošajos noteikumos Nr.14 “Pārgaujas novada pašvaldības nolikums””, turpmāk tekstā – 
Nolikums saskaņā ar 5. PIELIKUMU.  

2. Nolikums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā parakstīšanas.  

3.Pārgaujas novada pašvaldības kancelejas nodaļai (vadītājas I.KALNIŅA) nodrošināt saistošo 
noteikumu un tā paskaidrojuma rakstu triju darba dienu laikā pēc parakstīšanas rakstiskā un 
elektroniskā veidā nosūtīšanu zināšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.  

4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Pārgaujas novada pašvaldības izpilddirektorei  
M.DRUBIŅAI.  

 
 
 

13.§  
Par Saistošo noteikumu Nr.6  “Par Pārgaujas novada simboliku” izdošanu 

__________________________________________________________________________________________________________________ 
ZIŅO: R.VASILE, Attīstības un tautsaimniecības komitejas priekšsēdētāja 

 Pamatojoties uz likuma ''Par pašvaldībām'' 21.panta pirmās daļas 7.un 16.punktu 
punktu, kas cita starpā noteic, ka tikai dome var noteikt novada vai pagasta simboliku, kā arī 
apstiprināt saistošos noteikumus,   43.panta pirmās daļas 13.punkta un 43.panta trešo daļu, kas noteic, 
ka dome var pieņemt saistošos noteikumus par citiem likumos un Ministru kabineta noteikumos 
paredzētajiem jautājumiem un tikai dome var pieņemt saistošos noteikumus, lai nodrošinātu 
pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi un Pārgaujas novada domes Attīstības 
un tautsaimniecības komitejas 2016.gada 10. jūnija atzinumu (protokols Nr.7), Pārgaujas novada 
dome, atklāti balsojot: PAR 8 (Juris BALTGALVIS, Imants KALNIŅŠ, Monvids KRASTIŅŠ, Alfs LAPSIŅŠ, 
Jānis PLŪME, Normunds RUĶIS, Rudīte VASILE, Hardijs VENTS) , PRET- nav, ATTURAS- nav, NOLEMJ:  
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1. Izdot saistošos noteikumus Nr. 6 “Par Pārgaujas novada simboliku’’, turpmāk – Noteikumi, 
saskaņā ar 6.PIELIKUMU.  

2. Uzdot Pārgaujas novada pašvaldības Kancelejas nodaļai (vadītāja I.KALNIŅA) nodrošināt:  

2.1. Noteikumu un paskaidrojuma rakstu triju darba dienu laikā pēc parakstīšanas 
rakstiskā un elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijai atzinuma sniegšanai;  

2.2. pēc atzinuma saņemšanas, Noteikumu publicēšanu Pārgaujas novada pašvaldības 
informatīvajā izdevumā “Pārgaujas Novada Vēstis’’.  

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Pārgaujas novada pašvaldības izpilddirektorei  
M.DRUBIŅAI.  

 
 

14.§ 
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Kalna Mauri”, Stalbes 

pagasts, Pārgaujas novads 
___________________________________________________________________________________________________________________ 
ZIŅO: ZIŅO: R.VASILE, Attīstības un tautsaimniecības komitejas priekšsēdētāja 

 

Pārgaujas novada pašvaldībā (turpmāk tekstā – Pašvaldība)  2016.gada 27.jūnijā saņemts SIA 
„Vidzemes mērnieks”, reģistrācijas Nr. 44103030828, mērnieka Raita KOZULĀNA, personas kods 
/dzēsts/, iesniegums (Pašvaldībā reģistrēts ar Nr.4-8/16/761-V) ar lūgumu apstiprināt zemes 
ierīcības projektu, kas izstrādāts nekustamā īpašuma „Kalna Mauri”, Stalbes pagasta, Pārgaujas 
novada, kadastra Nr.4280 008 0008, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4280 008 0008. 

Mērnieks Raitis KOZULĀNS (zemes ierīcības darbu veikšanai sertifikāta Nr.: AA000000021, 
izsniegts: 2014.gada 30.novembrī, derīgs līdz: 2019.gada 29.novembrim) ar savu parakstu apliecina, ka 
zemes ierīcības projekts izstrādāts atbilstoši normatīvo aktu prasībām, kas regulē zemes ierīcības 
projekta izstrādi, ievērojot Pārgaujas novada domes 2014.gada 20.marta pieņemto lēmumu (protokols 
Nr.4., 6.§) „Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Kalna Mauri”, Stalbes 
pagasts, Pārgaujas novads” un lēmumam pievienoto darba uzdevumu. 

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 65. panta pirmo 
daļu, Zemes ierīcības likuma 19. pantu, 22. panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 15. panta 
pirmās daļas 13. punktu, 21. panta pirmās daļas 27. punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 
1. panta 14. punktu, 9. panta pirmās daļas 1. punktu, 57. panta trešo punktu un 84. panta pirmo daļu, 
Apdzīvoto teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.panta trešo daļu, 17.panta 41. daļu, Ministru kabineta 
20.06.2006. noteikumu Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācijas un nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 2.1. un 16.1. apakšpunktu, 4. un 20. punktu, 
Pārgaujas novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas 2016.gada 10. jūnija atzinumu 
(protokols Nr.7), Pārgaujas novada dome, atklāti balsojot: PAR 8 (Juris BALTGALVIS, Imants 
KALNIŅŠ, Monvids KRASTIŅŠ, Alfs LAPSIŅŠ, Jānis PLŪME, Normunds RUĶIS, Rudīte VASILE, Hardijs 
VENTS), PRET- nav, ATTURAS- nav, NOLEMJ:  

 
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu, kas izstrādāts nekustamā īpašuma „Kalna Mauri”, Stalbes 

pagasta, Pārgaujas novada, kadastra Nr.4280 008 0008, zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 4280 008 0008 atbilstoši 7. PIELIKUMAM. 

2. Piešķirt saskaņā ar 7. PIELIKUMU: 
2.1. projektētajam zemes gabalam Nr. 1 ar kopplatību pēc zemes robežu sadalīšanas 19.9 ha 

(vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc kadastrālās uzmērīšanas dabā) nosaukumu: 
„Mežkalna Mauri”; 

2.2. projektētajam zemes gabalam Nr. 2 ar kopplatību pēc zemes robežu sadalīšanas 18.6 ha 
(vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc kadastrālās uzmērīšanas dabā) nosaukumu: „Mauri”; 

3. Piešķirt jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam, sastāvā ietilpstošie 6. PIELIKUMĀ 
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projektētie zemes gabali Nr. 1 un Nr. 2, nosaukumu: „Mežkalna Mauri” 
4. Noteikt 7.  PIELIKUMĀ: 

4.1. projektētajam zemes gabalam Nr. 1 ar kopplatību pēc zemes robežu pārkārtošanas 19.9 ha 
(vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc kadastrālās uzmērīšanas dabā) zemes lietošanas 
mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (lietošanas mērķa 
kods 0201); 

4.2. projektētajam zemes gabalam Nr. 2 ar kopplatību pēc zemes robežu pārkārtošanas 18.6 ha 
(vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc kadastrālās uzmērīšanas dabā) zemes lietošanas 
mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (lietošanas mērķa 
kods 0101). 

5. Saglabāt 7. PIELIKUMĀ projektētajam zemes gabalam Nr. 3 ar kopplatību pēc zemes robežu 
pārkārtošanas 2.2 ha (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc kadastrālās uzmērīšanas dabā):  
5.1. nosaukumu: „Kalna Mauri”; 
5.2. un ar to funkcionāli saistītajām ēkām (kadastra apzīmējumi: 4280 008 0008 001, 4280 008 

0008 002 un 4280 008 0008 003, adresi: „Kalna Mauri”, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads, 
LV-4151; 

5.3. zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 
(lietošanas mērķa kods 0101). 

6. Saglabāt nekustamajam īpašumam, sastāvā ietilpstošais 7. PIELIKUMĀ projektētais zemes 
gabals Nr. 3, nosaukumu: „Kalna Mauri” 

7. Uzdot Pārgaujas novada pašvaldības Kancelejas nodaļai (vadītāja I.KALNIŅA) lēmumu piecu 
darba dienu laikā pēc tā parakstīšanas:  
7.1. nosūtīt Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas Cēsu birojam, adrese: Maija 

iela 1, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101; 

7.2. nosūtīt SIA „Vidzemes mērnieks”, reģistrācijas Nr. 44103030828, mērniekam Raitim 
KOZULĀNAM, adrese: /dzēsts/ 

7.2. un Zemes ierīcības projektu „Kalna Mauri” nosūtīt SIA „Jaunmežs”, reģistrācijas Nr. 
40003588504, pilnvarotam pārstāvim Mārim SLOKAM adrese: /dzēsts/ 

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvās rajona 
tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona – pēc deklarētās dzīvesvietas vai 
nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona - pēc juridiskās adreses). Lēmums stājas spēkā 
ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.  

 
15.§ 

Par nekustamā īpašuma „Aronijas”, Raiskums, Raiskuma pagasts, Pārgaujas novads 
nosaukuma un adreses likvidēšanu 

___________________________________________________________________________________________________________________ 
ZIŅO: R.VASILE, Attīstības un tautsaimniecības komitejas priekšsēdētāja 

Pārgaujas novada pašvaldībā (turpmāk tekstā – Pašvaldība) 2016.gada 8.jūlijā saņemts SIA 
„Mērnieks MMR”, reģistrācijas Nr.44103031429, sertificēta mērnieka Mārtiņa POŠIVA,  2016.gada 
6.jūnija iesniegums (Pašvaldībā reģistrēts ar Nr.4-8/16/800-M), ar lūgumu sakarā ar detālplānojuma 
realizāciju nekustamam īpašumam „Aronijas”, Raiskums, Raiskuma pagasts, Pārgaujas novads, 
pieņemt lēmumu par nosaukuma „Aronijas” un adreses: „Aronijas”, Raiskums, Raiskuma pagasts, 
Pārgaujas novads, likvidēšanu. 

Izvērtējot Pārgaujas novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju, konstatēts: 
Saskaņā ar Pārgaujas novada domes 19.05.2016. lēmumu „Par detālplānojuma „Aronijas”, 

Raiskums, Raiskuma pagasts, Pārgaujas novads projekta apstiprināšanu” (protokols Nr.4., 8.§) 
detālplānojuma realizācijas teritorijā saskaņā ar detālplānojuma ierosinātāja lūgumu visām 
projektētajām zemes vienībām tika  piešķirti jauni zemes gabalu nosaukumi un adreses.  
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Apdzīvoto teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 17. panta 41 daļa  nosaka, ka adresi piešķir, 
maina, precizē vai likvidē saskaņā ar likumu vai pašvaldības lēmumu. Pašvaldības lēmumu var izdot 
arī vispārīgā administratīvā akta veidā. Ja saskaņā ar likumu pirms vispārīgā administratīvā akta 
izdošanas nepieciešams uzklausīt lēmuma iespējamos adresātus, uzklausīšanu var arī veikt, rīkojot 
publisku apspriešanu. 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumiem 698 „Adresācijas noteikumi” 9. 
punktu pašvaldības domei vai pašvaldības kompetentai institūcijai bez personas piekrišanas, 
izvērtējot konkrēto situāciju, ir tiesības piešķirt adresi, ja adrese adresācijas objektam nav piešķirta, 
un mainīt, likvidēt vai precizēt adreses pieraksta formu, ja reģistrētā adrese neatbilst šajos noteikumos 
minētajām prasībām. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās 
daļas 13.punktu, kas noteic, ka viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir saskaņā ar attiecīgās 
pašvaldības teritorijas plānojumu noteikt zemes izmantošanas un apbūves kārtību  Ministru kabineta 
2015.gada 8.decembra noteikumu Nr. 698 „Adresācijas noteikumi” 5.4. un 30.punktu  Pārgaujas 
novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas 2016.gada 10. jūnija atzinumu (protokols 
Nr.7), Pārgaujas novada dome, atklāti balsojot: PAR 8 (Juris BALTGALVIS, Imants KALNIŅŠ, Monvids 
KRASTIŅŠ, Alfs LAPSIŅŠ, Jānis PLŪME, Normunds RUĶIS, Rudīte VASILE, Hardijs VENTS) , PRET- nav, 
ATTURAS- nav, NOLEMJ:  

 

1. Likvidēt nekustamā īpašuma „Aronijas”, kadastra Nr. 4274 011 0357: 
1.1. nosaukumu „Aronijas”; 
1.2. zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 4274 011 0330 nosaukumu „Aronijas”;  
1.3. zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 4274 011 0330 adresi: „Aronijas”, Raiskums, 

Raiskuma pagasts, Pārgaujas novads, LV-4146.  
2. Uzdot Pārgaujas novada pašvaldības Kancelejas nodaļai (vadītāja I.KALNIŅA) lēmumu 5 darba 

dienu laikā pēc tā parakstīšanas nosūtīt: 
2.1. Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas Cēsu birojam, adrese: Maija iela 1, 

Cēsis, Cēsu novads, LV-4101; 
2.2. Detālplānojuma izstrādātājiem Vijai ZLAUGOTNEI un Jānim ZLAUGOTNIM uz adresi: 

/dzēsts/; 
2.3. SIA „Mērnieks MMR”, reģistrācijas Nr.44103031429, mērniekam Mārtiņam POŠIVAM, 

adrese: Jāņa Poruka iela 8-313, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101; 
2.4. /dzēsts/, dzīvesvietas adrese: /dzēsts/. 

 
 

Šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvās rajona 
tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona – pēc deklarētās dzīvesvietas vai 
nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona - pēc juridiskās adreses). Lēmums stājas spēkā 
ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.  

 

 
16.§ 

Par detālplānojuma izstrādi nekustamajam īpašumam „Baukalnciems”, Straupes pagasts, 
Pārgaujas novads 

ZIŅO: R.VASILE, Attīstības un tautsaimniecības komitejas priekšsēdētāja 

 

Pārgaujas novada pašvaldība, lai nodrošinātu nekustamā īpašuma „Baukalnciems”, kadastra 
Nr.4282 005 0104, Straupes pagasta, Pārgaujas novada, zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 4282 
005 0104 zemes racionālu ilgtermiņa izmantošanu ir konstatējusi par nepieciešamību uzsākt 
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detālplānojuma izstrādi zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 4282 005 0104 zemes robežu 
sadalīšanai dzīvojamo māju apbūvei.  

1) Nekustamais īpašums „Baukalnciems”, Straupes pagasts, Pārgaujas novads, kadastra Nr. 4282 005 
0104, ir reģistrēts Pārgaujas novada pašvaldības īpašums, kas sastāv no viena zemes gabala ar 
kadastra apzīmējumu 4282 005 0104, platība 6.09 ha, (turpmāk tekstā – zemes gabals), nostiprināts 
Cēsu rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Straupes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā 
Nr.100000126725. 

2) Saskaņā ar Pārgaujas novada domes 2013.gada 27.jūnija apstiprinātajiem saistošajiem noteikumiem 
Nr.12 „Par Pārgaujas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam Teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumiem un Grafisko daļu” (turpmāk tekstā – TP) zemes gabals atrodas Gaujas Nacionālā 
parka Ainavu aizsardzības zonā, Plāča ciema teritorijā, t. sk., teritorijā, kura plānotā/atļautā funkcionālā 
zona noteikta kā Lauksaimniecības teritorija apdzīvotās vietās (L1).  

3) Saskaņā ar TP Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu (turpmāk tekstā - TPAN) :  
3.2.) 284.2. apakšpunktu apdzīvoto vietu lauksaimniecības teritorijā galvenā  izmantošana ir  
paredzēta dzīvojamo māju apbūvei - savrupmājai, dvīņu mājai; 
3.3.) 420. punktu teritorijas izmantošanu un apbūves noteikumus precizē izstrādājot 
lokālplānojumu vai detālplānojumu, kas tiek izstrādāti pamatojoties uz Pašvaldības domes 
lēmumu un saskaņā ar Teritorijas plānojumu, atbilstoši mēroga noteiktībai detalizējot un 
precizējot tajā noteiktās teritorijas daļas funkcionālā zonējuma izmantošanu un izmantošanas 
aprobežojumus. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz  likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās 
daļas 13.punktu, kas noteic, ka viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir saskaņā ar attiecīgās 
pašvaldības teritorijas plānojumu noteikt zemes izmantošanas un apbūves kārtību,  Teritorijas 
attīstības plānošanas likuma 28.panta trešo un ceturto daļu, Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu 
Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 39.2. un 39.4. 
apakšpunktu, 98. punktu, Teritorijas plānojuma Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 414. 
punktu, Pārgaujas novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas 2016.gada 10. jūnija 
atzinumu (protokols Nr.7), Pārgaujas novada dome, atklāti balsojot: PAR 8 (Juris BALTGALVIS, Imants 
KALNIŅŠ, Monvids KRASTIŅŠ, Alfs LAPSIŅŠ, Jānis PLŪME, Normunds RUĶIS, Rudīte VASILE, Hardijs 
VENTS) , PRET- nav, ATTURAS- nav, NOLEMJ:  

 

1. Uzsākt detālplānojuma izstrādi nekustamā īpašuma „Baukalnciems”, kadastra Nr.4282 005 
0104, Straupes pagasts, Pārgaujas novads, zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 4282 005 
0104. 

2. Apstiprināt lēmumam pievienoto Darba uzdevumu – 8.PIELIKUMU un tam pievienoto grafisko attēlu  

9. PIELIKUMU. 
3. Apstiprināt par detālplānojuma izstrādes vadītāju teritorijas plānotāju Dace RUBLI. 
4. Uzdot sabiedrisko attiecību un jaunatnes lietu speciālistei publicēt paziņojumu par 

detālplānojuma izstrādes uzsākšanu pašvaldības interneta vietnē http://pargaujasnovads.lv/ 
un pašvaldības informatīvajā izdevumā „Pārgaujas Novada Vēstis”. 

5. Lēmuma izpildes kontroli uzdot veikt Pārgaujas novada pašvaldības izpilddirektorei Marutai 
DRUBIŅAI. 
 

 

17.§ 
Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajiem īpašumiem Straupes pagastā, Pārgaujas 

novadā /dzēsts/ 

ZIŅO: R.VASILE, Attīstības un tautsaimniecības komitejas priekšsēdētāja 

 
Pārgaujas novada pašvaldībā (turpmāk tekstā – Pašvaldība) 2016.gada 18.jūlijā saņemts /dzēsts/, 

personas kods: /dzēsts/, deklarētā dzīvesvietas adrese: /dzēsts/, Pārgaujas novads, un /dzēsts/, 
personas kods: /dzēsts/, deklarētā dzīvesvietas adrese: /dzēsts/Pārgaujas novads, iesniegums 
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(Pašvaldībā reģistrēts ar Nr.4-10/16/495-G). Iesniegumā izteikts lūgums pieņemt lēmumu par zemes 
ierīcības projekta darba uzdevumu – zemes robežu pārkārtošanai, kura rezultātā: 

a) /dzēsts/ piederošā nekustāmā īpašuma /dzēsts/ Pārgaujas novads, kadastra Nr./dzēsts/, 
zemes gabala ar kadastra apzīmējumu /dzēsts/ platība veidotu 20,2 ha, platība vairāk vai mazāk cik 
izrādīsies pēc kadastrālās uzmērīšanas dabā; 
b) /dzēsts/ piederošā nekustāmā īpašuma /dzēsts/Pārgaujas novads, kadastra Nr.4282 009 
0053, zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 4282 009 0053 platība veidotu 7,61 ha, platība vairāk 
vai mazāk cik izrādīsies pēc kadastrālās uzmērīšanas dabā; 
c) Pēc zemes robežu pārkārtošanas (atbilstoši pievienotajam garafiskajam attēlojumam) 

projektētiem zemes gabaliem saglabāt nosaukumu,  noteikt zemes lietošanas mērķi atbilstoši 

teritorijas plānojumam.  

Izskatot Pašvaldības rīcībā esošo informāciju, konstatēts:  

4) Īpašumtiesības uz nekustamo īpašumu /dzēsts/ Pārgaujas novads, kadastra Nr. /dzēsts/, kas sastāv 
no viena zemes gabala ar kadastra apzīmējumu /dzēsts/, platība 25.2 ha, (turpmāk tekstā – zemes 
gabals /dzēsts/), nostiprinātas Cēsu rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Straupes pagasta 
zemesgrāmatas nodalījumā Nr.319 uz /dzēsts/, personas kods /dzēsts/, vārda. 

5) Īpašumtiesības uz nekustamo īpašumu /dzēsts/Pārgaujas novads, kadastra Nr. 4282 009 0053, kas 
sastāv no viena zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 4282 009 0053, platība 2.61 ha, uz kura 
atrodas viena dzīvojamā ēka ar kadastra apzīmējumu 4282 009 0053 001 un divas nedzīvojamās 
ēkas ar kadastra apzīmējumiem 4282 009 0053 002 un 4282 009 0053 003, (turpmāk tekstā – zemes 
gabals /dzēsts/), nostiprinātas Cēsu rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Straupes pagasta 
zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000097811 uz /dzēsts/, personas kods /dzēsts/, vārda. 

6) Saskaņā ar Pārgaujas novada domes 2013.gada 27.jūnija apstiprinātajiem saistošajiem noteikumiem 
Nr.12 „Par Pārgaujas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam Teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumiem un Grafisko daļu” (turpmāk tekstā – Teritorijas plānojums) zemes gabala 
/dzēsts/dominējošā plānotā/atļautā funkcionālā zona noteikta kā Meža teritorija (M) un  zemes 
gabala /dzēsts/dominējošā plānotā/atļautā funkcionālā zona noteikta kā Lauksaimniecības teritorija 
(L).  

7) Lai pārkārtotu zemes gabala /dzēsts/un zemes gabala /dzēsts/zemes kopējo robežu malu ir 
nepieciešams, atbilstoši Zemes ierīcības likuma 8. panta pirmās daļas 1. punktam, izstrādāt Zemes 
ierīcības projektu. 
 

Ņemot vērā augstāk minēto  un, pamatojoties uz  likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās 
daļas 13.punktu, kas noteic, ka viena no pašvaldības autonomām funkcijām ir  saskaņā ar  attiecīgās 
pašvaldības teritorijas plānojumu noteikt zemes izmantošanas un apbūves kārtību, Zemes ierīcības 
likuma 5.panta 1.punktu, 9.panta pirmo daļu, Teritorijas plānojumu, un /dzēsts/ un /dzēsts/ 
Iesniegumu Pārgaujas novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas 2016.gada 10. jūnija 
atzinumu (protokols Nr.7), Pārgaujas novada dome, atklāti balsojot: PAR 8 (Juris BALTGALVIS, Imants 
KALNIŅŠ, Monvids KRASTIŅŠ, Alfs LAPSIŅŠ, Jānis PLŪME, Normunds RUĶIS, Rudīte VASILE, Hardijs 
VENTS) , PRET- nav, ATTURAS- nav, NOLEMJ:  

 

1. Atļaut pārkārtot nekustamā īpašuma /dzēsts/ Pārgaujas novads, kadastra Nr./dzēsts/, zemes gabala ar 
kadastra apzīmējumu /dzēsts/ un nekustamā īpašuma /dzēsts/Pārgaujas novads, kadastra Nr.4282 
009 0053, zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 4282 009 0053 kopējo robežu malu. 

2. Veikt zemes ierīcības projekta izstrādi saskaņā ar lēmumam pievienoto zemes ierīcības projekta darba 
uzdevumu -10. PIELIKUMU un zemes gabalu projektēto robežu pārkārtošanas shēmu 11. PIELIKUMU. 

3. Uzdot Pārgaujas novada pašvaldības Kancelejas nodaļai (vadītāja I.KALNIŅA) lēmumu 5 darba 
dienu laikā pēc tā parakstīšanas nosūtīt: 

3.1. /dzēsts/, adrese: /dzēsts/, Pārgaujas novads, LV – 4146; 

3.2. /dzēsts/, adrese: /dzēsts/Pārgaujas novads, LV – 4152. 
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Šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvās rajona 
tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona – pēc deklarētās dzīvesvietas vai 
nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona - pēc juridiskās adreses).  

Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam (lēmums, kas paziņots kā vienkāršs 
pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu astotajā dienā no dienas, kad tas iestādē reģistrēts kā nosūtāmais 
dokuments vai nodots nosūtīšanai pastā). 

 

18.§ 
Par saistošo noteikumu Nr. 7 ''Par pirmskolas vecuma bērnu reģistrācijas un uzņemšanas 

kārtību Pārgaujas novada pašvaldības izglītības iestādēs'' izdošanu 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
ZIŅO: N.RUĶIS, Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētājs 

          Pamatojoties uz likuma ''Par pašvaldībām'' 15.panta pirmās daļas 4.punktu, pašvaldībām ir 
autonomas funkcijas gādāt par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana 
pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas un skolas vecuma bērnu 
nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs; (..), saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma 
26.panta pirmo daļu, pašvaldību vispārējās pirmskolas izglītības iestādēs izglītojamos uzņem izglītības 
iestādes dibinātāja noteiktajā kārtībā, ievērojot Izglītības likuma un citu likumu noteikumus,  likuma 
“Par pašvaldībām’’  43.panta trešā daļu nosaka, ka dome var pieņemt saistošos noteikumus par citiem 
likumos un Ministru kabineta noteikumos paredzētajiem jautājumiem un tikai dome var pieņemt 
saistošos noteikumus, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi. 

Pamatojoties uz iepriekš minēto un Pārgaujas novada domes Sociālo, izglītības, kultūras un sporta 
jautājumu komitejas 14.07.2016. atzinumu (protokols Nr. 7)  atklāti balsojot: Pārgaujas novada dome, 
atklāti balsojot: PAR 8 (Juris BALTGALVIS, Imants KALNIŅŠ, Monvids KRASTIŅŠ, Alfs LAPSIŅŠ, Jānis 
PLŪME, Normunds RUĶIS, Rudīte VASILE, Hardijs VENTS) , PRET- nav, ATTURAS- nav, NOLEMJ:  

 

1. Izdot saistošos noteikumus Nr.7 ''Par pirmskolas vecuma bērnu reģistrācijas un uzņemšanas 
kārtību Pārgaujas novada pašvaldības izglītības iestādēs'' jaunā redakcijā saskaņā ar 12.. PIELIKUMIU. 
                  2. Apstiprināt Pārgaujas novada pašvaldības pirmskolas vecuma bērnu reģistrācijas un vietu 
sadales izglītības iestādēs komisiju šādā sastāvā: 
         2.1. Pārgaujas novada domes Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 
priekšsēdētājs; 
        2.2. Pārgaujas novada pašvaldības izpilddirektore; 
        2.3. Stalbes vidusskolas direktore; 
        2.4. Stalbes vidusskolas pirmskolas metodiķe; 
        2.5. Straupes pamatskolas direktore; 
        2.6. Komisijas sekretārs: klientu apkalpošanas speciāliste – lietvede. 
3. Ar saistošo noteikumu Nr.7 spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Pārgaujas novada domes 2013.gada 
16.maija saistošie noteikumi Nr.11 ''Par pirmskolas vecuma bērnu reģistrācijas un uzņemšanas 
kārtību Pārgaujas novada pašvaldības izglītības iestādēs''. 

4. Uzdot Pārgaujas novada pašvaldības Kancelejas nodaļai (vadītāja I.KALNIŅA) nodrošināt: 
4.1. Saistošos noteikumus Nr. 7 ''Par pirmskolas vecuma bērnu reģistrācijas un uzņemšanas 

kārtību Pārgaujas novada pašvaldības izglītības iestādēs'' un paskaidrojuma rakstu triju darba dienu 
laikā pēc parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai; 

4.2. pēc atzinuma saņemšanas, saistošo noteikumu publicēšanu Pārgaujas novada pašvaldības 
informatīvajā izdevumā “Pārgaujas novada vēstis’’. 

5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Pārgaujas novada pašvaldības izpilddirektorei M.DRUBIŅAI 
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19.§ 
Par Straupes pamatskolas nolikuma apstiprināšanu 

_________________________________________________________________________________________________________ 
ZIŅO: N.RUĶIS, Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētājs 
 

Saskaņā ar likuma ''Par pašvaldībām'' 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Pašvaldības autonomā 
funkcija ir gādāt par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana 
pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; pirmskolas un skolas vecuma bērnu 
nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs; organizatoriska un finansiāla palīdzība 
ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm u.c.). 

Saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu pašvaldību izglītības iestādes darbojas, 
pamatojoties uz šo likumu, citiem likumiem un normatīvajiem aktiem, kā arī attiecīgās iestādes 
nolikumu, kuru apstiprina iestādes dibinātājs. 

Saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma 8. un 9.pantu vispārējās izglītības iestādes tiesiskais 
pamats ir šis likums, Izglītības likums, citi normatīvie akti, kā arī tās nolikums. Vispārējās izglītības 
iestādes nolikumu apstiprina tās dibinātājs.  

 Pamatojoties uz iepriekš minēto un  Pārgaujas novada domes Sociālo, izglītības, kultūras un 
sporta jautājumu komitejas 14.07.2016. atzinumu (protokols Nr. 7)  atklāti balsojot: Pārgaujas novada 
dome, atklāti balsojot: PAR 8 (Juris BALTGALVIS, Imants KALNIŅŠ, Monvids KRASTIŅŠ, Alfs LAPSIŅŠ, 
Jānis PLŪME, Normunds RUĶIS, Rudīte VASILE, Hardijs VENTS) , PRET- nav, ATTURAS- nav, NOLEMJ:  

 

1. Atzīt par spēku zaudējušu Pārgaujas novada domes 20.08.2009. lēmumu ''Par Pārgaujas 

novada pašvaldības Straupes pamatskolas nolikuma apstiprināšanu'', (protokols Nr.5, 25.§). 

2. Apstiprināt Pārgaujas novada pašvaldības Straupes pamatskolas nolikumu 13. PIELIKUMU. 

3. Lēmums stājas spēkā ar 2016.gada 1.septembri.  
4. Uzdot lēmuma izpildes kontroli veikt izpilddirektorei Marutai DRUBIŅAI. 
 

 
20.§ 

Par  nekustamā īpašuma neapbūvēta zemes gabalu “Estrāde”, Raiskuma pagastā, Pārgaujas 
novadā  nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu 

 
ZIŅO: R.VASILE, pašvaldības īpašumu komisijas priekšsēdētāja  
  Ar Pārgaujas novada domes 2016.gada 16.jūnija lēmumu (protokols Nr.6, 8§ ) tika nolemts 
izsludināt izsoli nekustamā īpašuma „Estrāde'', Raiskuma pagasts, Pārgaujas novads, ar kadastra 
Nr.4274 003 0073,  2,1 ha platību iznomāšanai.  

Uz nomas tiesībām Izsoles nolikumā noteiktajā termiņā ( līdz 11.07.2016. pulksten 13.00) 
pieteicās viens pretendents – biedrība “Mednieku klubs “Lenči””, reģistrācijas Nr.40008064635, 
adrese: Avotu iela 32, Cēsis, Cēsu novads, turpmāk – Biedrība, ko uz pilnvaras pamata pārstāv Guntars 
Zicāns.  

Saskaņā ar izsoles noteikumiem – ja uz izsoli ierodas viens pretendents, izsoles procedūra 
nenotiek, bet pretendentam tiek piedāvāts slēgt  nomas līgumu par noteikto izsoles sākuma cenu + 
izsoles solis – 0,2% no zemes kadastrālās vērtības: 
         - izsoles sākuma cena 95,16 euro (deviņdesmit pieci  euro un 16 centi), 

-izsoles solis 12,69 euro (divpadsmit euro un 69 centi), 
KOPĀ: 107,85 euro (viens simts septiņi euro un 85 centi). 

 
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Likuma par “Par pašvaldībām” 15.panta 

1.daļas daļas 13.punktu, kas cita starpā noteic, ka viena no pašvaldību autonomām funkcijām ir noteikt 
zemes izmantošanas kārtību, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 
novēršanas  likuma 61 . pantu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi 
par publiskas personas zemes nomu” 18.punktu, Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumiem 
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Nr.515 “Noteikumi par publiskas personas mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas 
metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem”,  Izsoles nolikuma 11.punktu, kas nosaka, ka  
izsoles rezultātus apstiprina Pārgaujas novada dome nākošajā domes sēdē, Pārgaujas novada domes 
Pašvaldības īpašumu komisijas 2016. gada 12.maija atzinumu, ar kuru par Izsoles uzvarētāju atzīta 
Biedrība, Pārgaujas novada dome, atklāti balsojot: PAR 8 (Juris BALTGALVIS, Imants KALNIŅŠ, 
Monvids KRASTIŅŠ, Alfs LAPSIŅŠ, Jānis PLŪME, Normunds RUĶIS, Rudīte VASILE, Hardijs VENTS) , 
PRET- nav, ATTURAS- nav, NOLEMJ: 

  
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma - neapbūvēta zemes gabala „Estrāde'', Raiskuma 

pagasts, Pārgaujas novads, ar kadastra Nr.4274 003 0073,  2,1 ha platību, nomas tiesību 
izsoles rezultātus.   

2. Noteikt, ka izsoles rezultātā nomas tiesības uz nekustamo  īpašumu iegūst: biedrība 
“Mednieku klubs “Lenči””, reģistrācijas Nr.40008064635, adrese: Avotu iela 32, Cēsis, 
Cēsu novads, turpmāk – Biedrība,  

3. Uzdot Pārgaujas novada speciālistei zemes nomas jautājumos Daigai KŪRIŅAI ne vēlāk 
kā 7 (septiņu) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas noslēgt ar Biedrību nomas 
līgumu saskaņā ar Izsoles noteikumiem.  

4. Uzdot lēmuma izpildes kontroli veikt Pārgaujas novada pašvaldības izpilddirektorei 
Marutai DRUBIŅAI.  

  

Šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvās 
rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona – pēc deklarētās 
dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona - pēc juridiskās adreses).  

 Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam (lēmums, kas paziņots kā 
vienkāršs pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu astotajā dienā no dienas, kad tas iestādē reģistrēts 
kā nosūtāmais dokuments vai nodots nosūtīšanai pastā).  

 

 

21.§ 
Par nekustamā īpašumu „Vecstilbi – Kaktiņi” un „Kaktiņi 1”, Raiskuma pagastā, Pārgaujas 

novadā robežu noteikšanu un reģistrēšanu zemes grāmatā 

ZIŅO: D.RUBLE, teritorijas plānotāja 

 

Pārgaujas novada pašvaldība, lai nodrošinātu nekustamā īpašuma „Vecstilbi – Kaktiņi”, Raiskuma 
pagasts, Pārgaujas novads, kadastra Nr. 4274 008 0273, zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 4274 
008 0273 un nekustamā īpašuma „Kaktiņi 1”, Raiskuma pagasts, Pārgaujas novads, kadastra Nr. 4274 
008 0120, zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 4274 008 0119  un 4274 008 0120 zemes racionālu 
ilgtermiņa izmantošanu ir konstatējusi par nepieciešamību minēto zemes gabalu robežu noteikšanu 
un nekustamo īpašumu reģistrēšanu zemes grāmatā.  

1) Saskaņā ar Nekustamā īpašuma nodokļu administrēšanas programmu – Valsts kadastra 
informācijas datiem nekustamā īpašuma „Vecstilbi – Kaktiņi”, Raiskuma pagasts, Pārgaujas 
novads, kadastra Nr. 4274 008 0273, sastāvā esošais zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 
4274 008 0273, platība 0.2 ha, (turpmāk tekstā – zemes gabals Nr.1) ir reģistrēts kā piekritīgs 
Pārgaujas novada pašvaldībai; 

2) Saskaņā ar Nekustamā īpašuma nodokļu administrēšanas programmu – Valsts kadastra 
informācijas datiem nekustamais īpašums „Kaktiņi 1”, Raiskuma pagasts, Pārgaujas novads, 
kadastra Nr. 4274 008 0120, sastāv no diviem zemes gabaliem ar kadastra apzīmējumiem  4274 
008 0119 un 4274 008 0120. Zemes gabals ar kadastra apzīmējumu  4274 008 0119, platība 
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0.5077 ha, uz kura atrodas viena dzīvojamā ēka ar kadastra apzīmējumu 4274 008 0099 001, 
(turpmāk tekstā – zemes gabals Nr.2) un zemes gabals ar kadastra apzīmējumu  4274 008 0120,  
platība 0.9959 ha, uz kura atrodas trīs nedzīvojamas ēkas ar kadastra apzīmējumiem 4274 008 
0099 002, 4274 008 0099 003, 4274 008 0099 004 (turpmāk tekstā – zemes gabals Nr.3)   ir 
reģistrēts kā piekritīgs Pārgaujas novada pašvaldībai. 

3) Saskaņā ar Pārgaujas novada domes 2013.gada 27.jūnija apstiprinātajiem saistošajiem 
noteikumiem Nr.12 „Par Pārgaujas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam Teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumiem un Grafisko daļu” (turpmāk tekstā – TP): 

3.1) zemes gabals Nr.1 atrodas Gaujas Nacionālā parka Ainavu aizsardzības zonā, to daļēji 
pārklāj kultūras pieminekļa Nr.506 „Auciema viduslaiku kapsēta” un  notekūdeņu 
attīrīšanas ietaišu aizsargjosla,  tā plānotā/atļautā funkcionālā zona nav noteikta;  

3.2) zemes gabals Nr.2  atrodas Gaujas Nacionālā parka Ainavu aizsardzības zonā, to daļēji 
pārklāj kultūras pieminekļa Nr.506 „Auciema viduslaiku kapsēta”, notekūdeņu 
attīrīšanas ietaišu un pašvaldības autoceļa „Vecstilbi – Kaktiņi” aizsargjosla, tā 
plānotā/atļautā dominējošā funkcionālā zona noteikta kā Lauksaimniecības teritorija 
(L).  

3.3) zemes gabals Nr.3  atrodas Gaujas Nacionālā parka Ainavu aizsardzības zonā, to daļēji 
pārklāj kultūras pieminekļa Nr.506 „Auciema viduslaiku kapsēta”, notekūdeņu 
attīrīšanas ietaišu un pašvaldības autoceļa „Vecstilbi – Kaktiņi” aizsargjosla, tā 
plānotā/atļautā dominējošā funkcionālā zona noteikta kā Lauksaimniecības teritorija 
(L).  

 
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz  likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās 

daļas 13.punktu, kas noteic, ka viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir saskaņā ar attiecīgās 
pašvaldības teritorijas plānojumu noteikt zemes izmantošanas un apbūves kārtību,  Zemes ierīcības 
likuma 8.panta trešās daļas 2.punktu, Zemesgrāmatu likuma 5. un 61.pantu, Nekustamā īpašuma valsts 
kadastra likuma 1.panta 14.punktu, 9. panta pirmās daļas 1. punktu, 57.panta pirmo punktu un 84. 
panta pirmo daļu, Apdzīvoto teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.panta trešo daļu, 17.panta 41. daļu, 
Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācijas 
un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 2.1. un 16.2.apakšpunktu, 4. 
un 20.punktu, Pārgaujas novada dome, atklāti balsojot: PAR 8 (Juris BALTGALVIS, Imants KALNIŅŠ, 
Monvids KRASTIŅŠ, Alfs LAPSIŅŠ, Jānis PLŪME, Normunds RUĶIS, Rudīte VASILE, Hardijs VENTS) , 
PRET- nav, ATTURAS- nav, NOLEMJ:  

1. Noteikt zemes robežu atbilstoši  14. PIELIKUMAM: 

1.1. nekustamā īpašuma „Vecstilbi – Kaktiņi”, Raiskuma pagasts, Pārgaujas novads, kadastra 

Nr. 4274 008 0273, zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 4274 008 0273; 

1.2. nekustamā īpašuma „Kaktiņi 1”, Raiskuma pagasts, Pārgaujas novads, kadastra Nr. 

4274 008 0120, zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 4274 008 0119 un 4274 008 

0120. 

2. Piešķirt, pēc lēmuma 1. punkta izpildes, datu aktualizēšanai Valsts zemes dienestā un reģistrēšanai 

zemesgrāmatā: 

2.1. nekustamam īpašumam ar kadastra Nr. 4274 008 0273, sastāvā esošais zemes gabals ar 

kadastra apzīmējumu 4274 008 0273, nosaukumu „Vecstilbi – Kaktiņi”; 

2.2. nekustamam īpašumam ar kadastra Nr. 4274 008 0120, sastāvā esošajam zemes gabalam 

ar kadastra apzīmējumu 4274 008 0119 uz kura atrodas būve ar kadastra apzīmējumu  

4274 008 0099 001 un  zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 4274 008 0120, uz kura 

atrodas būves ar kadastra apzīmējumiem  4274 008 0099 002, 4274 008 0099 003, 4274 

008 0099 004, nosaukumu „Kaktiņi 1”;  

2.3. zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 4274 008 0119 un ar to funkcionāli saistītajai ēkai 

ar kadastra apzīmējumu  4274 008 0099 001 un ēkām ar kadastra apzīmējumiem  4274 008 

0099 002, 4274 008 0099 003, 4274 008 0099 004, kas funkcionāli saistītas ar ēku ar 

kadastra apzīmējumu  4274 008 0099 001, adresi: „Kaktiņi”, Raiskuma pagasts, Pārgaujas 

novads, LV – 4146;  

3. Noteikt, pēc lēmuma 1. punkta izpildes, datu aktualizēšanai Valsts zemes dienestā un reģistrēšanai 
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zemesgrāmatā: 

3.1. zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 4274 008 0273, platība pēc zemes robežu 

pārkārtošanas 0.2 ha, (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc kadastrālās uzmērīšanas dabā) 

zemes lietošanas mērķi – Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu 

zemes nodalījuma joslā (lietošanas mērķa kods 1101). 

3.2. zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 4274 008 0119, platība pēc zemes robežu 

noteikšanas 0.5 ha, (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc kadastrālās uzmērīšanas dabā) 

zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 

(lietošanas mērķa kods 0101); 

3.3. zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 4274 008 0120, platība pēc zemes robežu 

pārkārtošanas 1.0 ha, (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc kadastrālās uzmērīšanas dabā) 

zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 

(lietošanas mērķa kods 0101).  
4. Uzdot  Pārgaujas novada pašvaldības Teritorijas plānotājai Dacei RUBLEI organizēt lēmuma 1. 

punkta minētā darba organizēšanu, aktualizēšanu Valsts zemes dienestā un reģistrēšanu 
zemesgrāmatā. 

5. Lēmuma izpildes kontroli uzdot veikt Pārgaujas novada pašvaldības izpilddirektorei Marutai 
DRUBIŅAI. 

 

22.§ 
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Rozulas skola”, 

Stalbes pagasts, Pārgaujas novads 

ZIŅO: D.RUBLE, teritorijas plānotāja 
 

Pārgaujas novada pašvaldībā (turpmāk tekstā – Pašvaldība)  2016.gada 21.jūlijā saņemts SIA 
„Latīpašums – mērniecības birojs”, reģistrācijas Nr. 44103028861, sertificētas zemes ierīkotājas Initas 

UPENAS iesniegums (Pašvaldībā reģistrēts ar Nr.4-8/16/843-S) ar lūgumu apstiprināt zemes ierīcības 
projektu, kas izstrādāts nekustamā īpašuma „Rozulas skola”, Stalbes pagasta, Pārgaujas novada, 
kadastra Nr.4280 007 0381, zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 4280 007 0381, t.sk. atdalītajiem 
zemes gabaliem noteikt zemes lietošanas mērķi, piešķirt adresi, jaunizveidotajiem nekustamajiem 
īpašumiem nosaukumu,. 

Zemes ierīkotāja Inita UPENA (zemes ierīcības darbu veikšanai sertifikāta Nr.: BA 257, derīguma 
termiņš līdz: 2020.gada 28.decembrim) ar savu parakstu apliecina, ka zemes ierīcības projekts 
izstrādāts atbilstoši normatīvo aktu prasībām, kas regulē zemes ierīcības projekta izstrādi, ievērojot 
Pārgaujas novada domes 2015.gada 17.marta pieņemto lēmumu (protokols Nr.12., 14.§) „Par zemes 
ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Rozulas skola'', Stalbes pagasts, Pārgaujas novads'' 
un lēmumam pievienoto darba uzdevumu. 

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 65. panta pirmo 
daļu, Zemes ierīcības likuma 19. pantu, 22. panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 15. panta 
pirmās daļas 13. punktu, 21. panta pirmās daļas 27. punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 
1. panta 14. punktu, 9. panta pirmās daļas 1. punktu, 57. panta trešo punktu un 84. panta pirmo daļu, 
Apdzīvoto teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14. panta trešo daļu, 17. panta 41. daļu, Ministru kabineta 
20.06.2006. noteikumu Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācijas un nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 2.1., 16.1. un 23.2. apakšpunktu, 4., 20. un 
30. punktu, Pārgaujas novada dome, atklāti balsojot: PAR 8 (Juris BALTGALVIS, Imants KALNIŅŠ, 
Monvids KRASTIŅŠ, Alfs LAPSIŅŠ, Jānis PLŪME, Normunds RUĶIS, Rudīte VASILE, Hardijs VENTS) , 
PRET- nav, ATTURAS- nav, NOLEMJ:  

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu, kas izstrādāts nekustamā īpašuma „Rozulas skola”, 
Stalbes pagasta, Pārgaujas novada, kadastra Nr.4280 007 0381, zemes gabalam ar kadastra 
apzīmējumu 4280 007 0381. 

2. Piešķirt, saskaņā ar 15. PIELIKUMU: 
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2.1. jaunizveidotā nekustamā īpašuma, kura sastāvā ietilps projektētais zemes gabals Nr. 1 ar 
kopplatību pēc zemes robežu sadalīšanas 0.5 ha (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc 
kadastrālās uzmērīšanas dabā) nosaukumu: „Rozulas skola – Ceļmala”; 

2.2. jaunizveidotā nekustamā īpašuma, kura sastāvā ietilps projektētais zemes gabals Nr. 3 ar 
kopplatību pēc zemes robežu sadalīšanas 3.8 ha (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc 
kadastrālās uzmērīšanas dabā) nosaukumu: „Ceļmala”; 

2.3. jaunizveidotā nekustamā īpašuma, kura sastāvā ietilps projektētais zemes gabals Nr. 4 ar 
kopplatību pēc zemes robežu sadalīšanas 0.8 ha (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc 
kadastrālās uzmērīšanas dabā) nosaukumu: „Internāts”; 

2.4. junizveidotā nekustamā īpašuma, kura sastāvā ietilps projektētais zemes gabals Nr. 5 ar 
kopplatību pēc zemes robežu sadalīšanas 2.2 ha (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc 
kadastrālās uzmērīšanas dabā) nosaukumu: „Rozulas Kalniņi”; 

2.5. jaunizveidotā nekustamā īpašuma, kura sastāvā ietilps projektētais zemes gabals Nr. 6 ar 
kopplatību pēc zemes robežu sadalīšanas 0.8 ha (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc 
kadastrālās uzmērīšanas dabā) nosaukumu: „Rozulas Kalniņi – Rozulas skola”. 

3. Noteikt, saskaņā ar 15. PIELIKUMU: 
3.1. projektētajam zemes gabalam Nr. 1 ar kopplatību pēc zemes robežu sadalīšanas 0.5 ha 

(vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc kadastrālās uzmērīšanas dabā) zemes lietošanas mērķi 
– zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā 
(lietošanas mērķa kods 1101); 

3.2. projektētajam zemes gabalam Nr. 2 ar kopplatību pēc zemes robežu sadalīšanas 6.5 ha 
(vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc kadastrālās uzmērīšanas dabā) zemes lietošanas mērķi 
– pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve (lietošanas mērķa kods 0908); 

3.3. projektētajam zemes gabalam Nr. 3 ar kopplatību pēc zemes robežu sadalīšanas 3.8 ha 
(vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc kadastrālās uzmērīšanas dabā) zemes lietošanas mērķi 
– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (lietošanas mērķa kods 
0201); 

3.4. projektētajam zemes gabalam Nr. 4 ar kopplatību pēc zemes robežu sadalīšanas 0.8 ha 
(vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc kadastrālās uzmērīšanas dabā) zemes lietošanas mērķi 
– pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve (lietošanas mērķa kods 0908); 

3.5. projektētajam zemes gabalam Nr. 5 ar kopplatību pēc zemes robežu pārkārtošanas 2.2 ha 
(vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc kadastrālās uzmērīšanas dabā) zemes lietošanas mērķi 
– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (lietošanas mērķa kods 
0101); 

3.6. projektētajam zemes gabalam Nr. 6 ar kopplatību pēc zemes robežu sadalīšanas 0.8 ha 
(vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc kadastrālās uzmērīšanas dabā) zemes lietošanas mērķi 
– zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā 
(lietošanas mērķa kods 1101). 

4. Mainīt, saskaņā ar 15. PIELIKUMU: projektētā zemes gabala Nr. 4 ar kopplatību pēc zemes 
robežu sadalīšanas 0.8 ha (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc kadastrālās uzmērīšanas dabā) 
un ar to funkcionāli saistītai ēkai (kadastra apzīmējums: 4280 007 0381 003) adresi: no 
„Rozulas skolas internāts”, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads, LV-4151 uz „Internāts”, Stalbes 
pagasts, Pārgaujas novads, LV-4151. 

5. Saglabāt, saskaņā ar 15. PIELIKUMU:  
5.1. nekustamā īpašuma, kura sastāvā ietilps projektētais zemes gabals Nr. 2 ar kopplatību pēc 

zemes robežu sadalīšanas 6.5 ha (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc kadastrālās 
uzmērīšanas dabā) nosaukumu: „Rozulas skola”; 

5.2. projektētā zemes gabala Nr. 2 un ar to funkcionāli saistītajām ēkām (kadastra apzīmējumi: 
4280 007 0381 001 un 4280 007 0381 002) adresi: „Rozulas skola”, Stalbes pagasts, 
Pārgaujas novads, LV-4151. 

6. Uzdot Pārgaujas novada pašvaldības Kancelejas nodaļai (vadītāja I.KALNIŅA) lēmumu piecu 
darba dienu laikā pēc tā parakstīšanas:  

6.1. nosūtīt Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas Cēsu birojam, adrese: Maija iela 
1, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101; 

6.2. nosūtīt SIA „Latīpašums – mērniecības birojs”, adrese: Ainavu iela 8, Cēsis, Cēsu novads, LV-
4101. 
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23.§ 

Par dalību projektā “Zemes māksla Latvijas simtgadei 
_______________________________________________________________________________________________________________ 
ZIŅO: H.VENTS, domes priekšsēdētājs 

 

Pārgaujas novada pašvaldība ir aicināta piedalīties  Latvijas vides aizsardzības fonda 
finansētajā projektā “ZEMES MĀKSLA LATVIJAS SIMTGADEI”, kas ir starptautiska mēroga norise. 
Projekta  mērķis ir iesaistīt dažādu paaudžu un profesiju pārstāvjus, kā arī zemes īpašniekus un 
apsaimniekotājus unikālu lielformāta zemes mākslas darbu radīšanā, tādā veidā ceļot gan mūsdienu 
ainavas “veidotāju”, gan kopumā sabiedrības apziņu un izpratni par ainavu, tās daudzveidību, 
dažādajām vērtībām un pakalpojumiem, ieinteresētību ainavu uzlabošanā, atjaunošanā vai radīšanā 
un līdzdalību jauna zemkopības virziena attīstībā.  

Vides risinājumu institūts (VRI) ir projekta vadošais īstenotājs.  Organizācijai ir daudzu gadu 
pieredze darbā ar vides un dabas resursu apsaimniekošanas, mākslas un sabiedrības informēšanas 
projektiem Latvijā un ārpus tās. VRI ir nevalstiska organizācija, kurai piešķirts sabiedriskā labuma 
statuss vides aizsardzības jomā, un tā ir vienlaicīgi arī zinātniskā institūcija (VRI ir reģistrēta LR 
Zinātnisko Institūciju reģistrā, reģistrācijas apliecības nr. 464140), kas rada inovatīvus risinājumus 
kompleksām vides problēmām un ilgtspējīgai dabas resursu izmantošanai. VRI komandā ir speciālisti, 
kuru zināšanas un pieredze ir izšķirošas projekta sekmīgai īstenošanai.   

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.daļas 5.punktu, kas cita starpā  noteic, ka 
pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums  atbilstoši paredzētajām saistībām realizēt valsts 
investīciju programma iekļautos projektus, 15. panta pirmās daļas 5.punktu, kas noteic, ka  viena no 
pašvaldības autonomām funkcijām ir arī rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību 
saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību (organizatoriska un finansiāla palīdzība kultūras iestādēm 
un pasākumiem, atbalsts kultūras pieminekļu saglabāšanai u.c.), Latvijas Vides aizsardzības fonda 
projektu vadlīniju “Multisektorālie projekti” aktivitāti “Latvijas vides un dabas vērtību cildināšana 
godinot Latvijas valsts pastāvēšanas simtgadi”, lai iesaistītu dažādu paaudžu un nozaru pārstāvjus 
unikālu lielformāta zemes mākslas darbu (angļu val. – land art, crop art) radīšanā, tādā veidā ceļot 
Latvijas sabiedrības apziņu un izpratni par ainavu, tās dažādajām vērtībām un pakalpojumiem, 
ieinteresētību ainavu uzlabošanā, atjaunošanā vai radīšanā, un līdzdalību jauna zemkopības virziena 
attīstībā,  

Pārgaujas novada dome, atklāti balsojot: PAR 8 (Juris BALTGALVIS, Imants KALNIŅŠ, Monvids 
KRASTIŅŠ, Alfs LAPSIŅŠ, Jānis PLŪME, Normunds RUĶIS, Rudīte VASILE, Hardijs VENTS) , PRET- nav, 
ATTURAS- nav, NOLEMJ:  

 

1. Iesniegt projekta pieteikumu “Zemes māksla Latvijas simtgadei” Latvijas Vides aizsardzības 
fondā, partnerībā ar Nodibinājumu “Vides risinājumu institūts” (vadošais partneris), Amatas 
novada pašvaldību, Pārgaujas novada pašvaldību, Priekuļu novada pašvaldību.  

2. Projekta iesnieguma sagatavošanu, iesniegšanu un projekta īstenošanas administrēšanu veikt 
projekta vadošajam partnerim Nodibinājumam “Vides risinājumu institūts”. 

3. Pārgaujas novada pašvaldības Finanšu nodaļai paredzēt 2017.gada budžetā projekta “Zemes 
māksla Latvijas simtgadei” īstenošanai nepieciešamo līdzfinansējumu 2500 euro (divi tūkstoši 
pieci simti euro 00 centi) apmērā. Projekta kopējais finansējums 221 359,12 euro. 

4. Projekta īstenošanas laiks – 2016.gada 1.septembris – 2017.gada 30.septembris. 
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Pārgaujas novada pašvaldības izpilddirektorei  
M.DRUBIŅAI.   
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 Sēdes vadītājs nosaka nākošā domes sēdes datumu un  laiku- 25. augusts, plkst.15.oo, 
Stalbē, komiteju sēdes 18. augustā.  

 

Sēdi slēdz plkst. 16.05. 

 

Sēdes vadītājs           Hardijs VENTS 
 
 
Sēdes protokoliste          Ilze KALNIŅA 
 
 Pārgaujas novada Raiskuma pagastā, 
26.07.2016. 
 

 
 

1. PIELIKUMS  
Pārgaujas novada domes lēmumam 

21.07.2016protokols Nr.7 , 3. § 
 
 
 

Maksa par Pārgaujas novada Dzimtsarakstu nodaļas sniegtajiem pakalpojumiem 
 
 

Pakalpojuma veids Cena PVN 21% Kopā 

1.1. Svinīgas laulības reģistrācijas ceremonijas 
sagatavošana un vadīšana Pārgaujas novada 
dzimtsarakstu nodaļā (ceremonija tikai liecinieku 
klātbūtnē)  

24.64 5.25 29.89 

1.2. Svinīgas laulības reģistrācijas ceremonijas 
sagatavošana un vadīšana Pārgaujas novada 
dzimtsarakstu nodaļā (ceremonija liecinieku un 
viesu klātbūtnē) 

29.64 6.22 35.86 

1.3. Svinīgas laulības reģistrācijas ceremonijas 
sagatavošana un vadīšana citā laulības 
reģistrēšanai piemērotā vietā Pārgaujas novada 
teritorijā   

33.19 6.97 40.16 

1.4. Laulību ceremonijas muzikālais noformējums 

51.24 10.76 62.00 
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1.5. Laulību ceremonijas literārais noformējums 

13.16 2.76 15.92 

1.6. Par speciālu jubilejas ceremoniju (sudrabkāzas, 
zelta kāzas u.c.) sagatavošanu, organizēšanu un 
vadīšanu* 24.64 5.25 29.89 

1.7. Bērnības svētku ceremonija (neatkarīgi no bērnu 
skaita no vienas ģimenes, vienai pasākuma reizei)  

24.64 5.25 29.89 

 
 

 

3.PIELIKUMS  
Pārgaujas novada domes 

21.07.2016. lēmumam (protokols Nr. 7, 11.§) 
PĀRGAUJAS NOVADA PAŠVALDĪBAS IESTĀDES 

„PĀRGAUJAS NOVADA DZIMTSARAKSTU NODAĻA” 
NOLIKUMS 

 
1. Vispārīgie noteikumi 

1.1. Pārgaujas novada Dzimtsarakstu nodaļa (turpmāk tekstā – Dzimtsarakstu nodaļa) ir Pārgaujas 
novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) izveidota un padotībā esoša Iestāde, kas nodrošina 
Pašvaldībai nodoto autonomo un Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos (turpmāk 
– normatīvie akti) paredzētā kārtībā deleģēto atsevišķo funkciju un uzdevumu izpildi civilstāvokļa 
aktu reģistrēšanā, kā arī citu Pašvaldības deleģēto uzdevumu izpildi.  

1.2. Dzimtsarakstu nodaļa atrodas Pašvaldības izpilddirektora pakļautībā.  
1.3. Savā darbībā Dzimtsarakstu nodaļa ievēro Latvijas Republikas Satversmi, Civillikumu, 

Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likumu, Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likumu, 
Personu apliecinošu dokumentu likumu, Iedzīvotāju reģistra likumu, Valsts valodas likumu, 
Administratīvā procesa likumu, Fizisko personu datu aizsardzības likumu, Ministru kabineta 
2013.gada 3.septembra noteikumi Nr.761 „Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem”, Ministru 
kabineta 2013.gada 9.jūlija noteikumi Nr.378 “Noteikumi par Iedzīvotāju reģistrā iekļaujamo ziņu 
apjomu”, un citus normatīvos aktus, Tieslietu ministrijas noteikumus un rīkojumus, Pašvaldības 
saistošos noteikumus, Dzimtsarakstu nodaļas nolikumu, Pašvaldības domes lēmumus, 
Pašvaldības domes priekšsēdētāja un izpilddirektora izdotos rīkojumus.  

1.4. Dzimtsarakstu nodaļas nolikums (turpmāk – Nolikums) ir saistošs Dzimtsarakstu nodaļas 
darbiniekiem.  

1.5. Dzimtsarakstu nodaļas darbības uzraudzību savas kompetences ietvaros veic Tieslietu ministrs. 
Tieslietu ministrija uzrauga normatīvo aktu ievērošanu civilstāvokļa aktu reģistrācijā, kā arī 
metodiski vada dzimtsarakstu nodaļu.  

1.6. Dzimtsarakstu nodaļai ir savs zīmogs ar Dzimtsarakstu nodaļas pilnu nosaukumu valsts valodā un 
papildinātā mazā valsts ģerboņa attēlu, atbilstoši likumam „Par Latvijas valsts ģerboni”. 
Dzimtsarakstu nodaļa izmanto valsts simboliku, saskaņā ar normatīvajiem aktiem.  

1.7. Dzimtsarakstu nodaļa iekšējā un ārējā sarakstē izmanto Pašvaldības apstiprinātu noteikta parauga 
veidlapu (Pielikums Nr.1). Dokumentus, kas sagatavoti uz Dzimtsarakstu nodaļas veidlapas ir 
tiesīgs parakstīt Dzimtsarakstu nodaļas vadītājs vai vadītāja prombūtnē ar Pašvaldības rīkojumu 
noteikts un ar Tieslietu ministriju saskaņots pašvaldības darbinieks - vadītāja pienākumu 
izpildītājs.  

1.8. Dzimtsarakstu nodaļu finansē no Pašvaldības budžeta līdzekļiem, kā arī sniegtajiem maksas 
pakalpojumiem un pašvaldības nodevām.  
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1.9. Dzimtsarakstu nodaļas atrašanās adrese: “Iktes”, Stalbe, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads, LV-
4151.  
Dzimtsarakstu nodaļas juridiskā adrese: “Iktes”, Stalbe, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads, LV-
4151. 

1.10. Dzimtsarakstu nodaļa veic savas funkcijas un uzdevumus patstāvīgi, sadarbībā ar valsts un 
pašvaldību institūcijām un iestādēm.  

2. Dzimtsarakstu nodaļas funkcijas, uzdevumi, kompetence 

2.1. Dzimtsarakstu nodaļas pamatfunkcija ir civilstāvokļa aktu reģistrācijas nodrošināšana, kā arī 
civilstāvokļa aktu reģistru arhīva fonda veidošana, atbilstoši normatīvo aktu prasībām.  

2.2. Dzimtsarakstu nodaļas uzdevumi:  
2.2.1. kārtot Dzimtsarakstu nodaļas lietvedību, atbilstoši normatīvo aktu prasībām, veicot:  

2.2.1.1. dzimšanas faktu reģistrāciju,  
2.2.1.2. miršanas faktu reģistrāciju,  
2.2.1.3. laulības reģistrāciju,  
2.2.1.4. ierakstu izdarīšana laulības reģistrā, pamatojoties uz garīdznieka paziņojumu;  

2.2.2. nodrošināt Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēto laulību, dzimšanas un miršanas ierakstu 
reģistru (turpmāk tekstā kopā saukti – Reģistri) glabāšanu, atbilstoši normatīvo aktu 
prasībām;  

2.2.3. atjaunot bojā gājušos civilstāvokļa aktu reģistru ierakstus, anulēt, papildināt un labot 
civilstāvokļa aktu reģistru ierakstus, pamatojoties uz tiesas spriedumu, administratīvo aktu, 
Dzimtsarakstu nodaļas atzinumu vai ieinteresētās personas iesniegumu, atbilstoši 
normatīvo aktu prasībām;  

2.2.4. pieņemt paternitātes atzīšanas iesniegumus (uz noteiktas veidlapas) un nodrošināt 
paternitātes atzīšanas dokumentu noformēšanu, veicot ierakstu dzimšanas reģistrā;  

2.2.5. sagatavot dokumentus par vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņu un iesniegt tos 
izskatīšanai un lēmuma pieņemšanai Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentam;  

2.2.6. veidot Dzimtsarakstu nodaļā sastādīto civilstāvokļa aktu reģistru arhīva fondu un 
nodrošināt arhīva fonda dokumentu glabāšanu, uzskaiti un izmantošanu, atbilstoši 
normatīvo aktu prasībām;  

2.2.7. izsniegt civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecības, izziņas un izrakstus no reģistru 
ierakstiem pēc personu vai iestāžu pieprasījuma, atbilstoši normatīvo aktu prasībām;  

2.2.8. izsniegt civilstāvokļa aktu reģistru ierakstu norakstus pēc citu dzimtsarakstu nodaļu 
pieprasījuma;  

2.2.9. sniegt konsultācijas personām un iestādēm civilstāvokļa aktu reģistrācijas jautājumos;  
2.2.10. nekavējoties paziņot Ārlietu ministrijas Konsulārajam departamentam par ārzemnieka 

(izņemot personu, kura atzīta par bezvalstnieku) Dzimtsarakstu nodaļā veikto miršanas 
fakta reģistrāciju;  

2.2.11. organizēt un nodrošināt apmeklētāju pieņemšanu Dzimtsarakstu nodaļā;  

2.2.12. nodrošināt civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecību veidlapu uzskaiti, glabāšanu un 
izlietošanu Dzimtsarakstu nodaļā, atbilstoši normatīvo aktu prasībām;  

2.2.13. sagatavot un sniegt pārskatus par savu darbību:  
2.2.13.1. Tieslietu ministrijai normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un apjomā,  
2.2.13.2. Pašvaldībai, pēc pieprasījuma;  

2.2.14. nodrošināt svinīgu bērna dzimšanas reģistrāciju, pēc vecāku pieprasījuma;  
2.2.15. veikt citus uzdevumus, atbilstoši normatīvajiem aktiem.  

3. Dzimtsarakstu nodaļas tiesības un pienākumi 

3.1. Dzimtsarakstu nodaļai ir tiesības:  
3.1.1. patstāvīgi lemt par tās kompetencē esošajiem jautājumiem;  
3.1.2. pieprasīt un saņemt:  

3.1.2.1. darbam nepieciešamo informāciju no Pašvaldības struktūrvienībām un iestādēm, kā 
arī iepazīties ar Pašvaldības struktūrvienību un iestāžu rīcībā esošajiem 
Dzimtsarakstu nodaļas darbam nepieciešamajiem dokumentiem,  
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3.1.2.2. reģistru ierakstu norakstus no citām dzimtsarakstu nodaļām,  
3.1.2.3. no citām personām un iestādēm Dzimtsarakstu nodaļai noteikto pienākumu izpildei 

nepieciešamo informāciju un dokumentus, atbilstoši normatīvajos aktos 
noteiktajam;  

3.1.3. pārbaudīt Dzimtsarakstu nodaļai sniegto informāciju;  
3.1.4. iesniegt priekšlikumus Dzimtsarakstu nodaļas kompetencē esošajos jautājumos;  
3.1.5. izmantot piešķirtos finanšu, tehniskos un darbaspēka resursus, nodrošinot Dzimtsarakstu 

nodaļai noteikto funkciju un uzdevumu izpildi;  
3.1.6. iekasēt valsts nodevu, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam;  
3.1.7. piedalīties darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumos.  

3.2. Nodaļas pienākumi  
3.2.1. atbilstoši noteiktajiem mērķiem, nodrošināt Dzimtsarakstu nodaļai noteikto uzdevumu 

kvalitatīvu izpildi;  
3.2.2. pēc pieprasījuma sniegt Pašvaldības vadībai informāciju par Dzimtsarakstu nodaļas 

darbību;  
3.2.3. sadarboties ar visām Pašvaldības struktūrvienībām un iestādēm nepieciešamās 

informācijas iegūšanai un apmaiņai;  
3.2.4. nodrošināt dokumentu apriti atbilstoši lietvedības prasībām; mērķtiecīgi, efektīvi un precīzi 

izmantot piešķirtos Pašvaldības domes budžeta finanšu līdzekļus noteikto funkciju un 
uzdevumu veikšanai;  

3.2.5. atbilstoši Pašvaldībā noteiktajā kārtībā un termiņos izstrādāt un iesniegt Dzimtsarakstu 
nodaļas budžeta pieprasījumu;  

3.2.6. sagatavot Pašvaldības nolikumā noteiktajā kārtībā lēmumprojektus, iesniegšanai 
pašvaldības domes pastāvīgajās komitejās un domes sēdēs Dzimtsarakstu nodaļas 
kompetencē esošajos jautājumos, kā arī piedalīties Pašvaldības domes pastāvīgo komiteju un 
domes sēdēs.  

4. Dzimtsarakstu nodaļas struktūra un darba organizācija 

4.1. Dzimtsarakstu nodaļas darbu vada un organizē Dzimtsarakstu nodaļas vadītājs, kas rīkojas 
saskaņā ar darba līgumu, amata aprakstu, atbilstoši normatīvo aktu un Nolikuma prasībām. Par 
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāju var būt tikai Latvijas Republikas  pilsonis, kurš  ieguvis  vismaz 
pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību tiesību zinātnē un atbilst citām normatīvajos aktos 
noteiktām prasībām.  

4.2. Dzimtsarakstu nodaļas vadītāju ieceļ amatā un atbrīvo no amata Pašvaldības dome pēc 
saskaņošanas ar Tieslietu ministriju. Pamatojoties uz Pašvaldības domes lēmumu, Dzimtsarakstu 
nodaļas vadītāju pieņem darbā un atbrīvo no darba Pašvaldības izpilddirektors.  

4.3. Dzimtsarakstu nodaļas vadītājs ir tieši pakļauts Pašvaldības izpilddirektoram.  
4.4. Dzimtsarakstu nodaļas vadītājs savas kompetences ietvaros, saskaņā ar Nolikumu:  

4.4.1. vada un organizē Dzimtsarakstu nodaļas darbu, izpildot un realizējot noteiktos uzdevumus 
un tiesības;  

4.4.2. atbild par Dzimtsarakstu nodaļas finanšu un materiālo līdzekļu likumīgu, racionālu un 
lietderīgu izmantošanu, sastāda Dzimtsarakstu nodaļas finanšu gada budžeta pieprasījumus, 
atbilstoši Pašvaldībā noteiktajai kārtībai;  

4.4.3. organizē Dzimtsarakstu nodaļas lietvedību, atbilstoši normatīvo aktu prasībām, nodrošinot:  
4.4.3.1. civilstāvokļa aktu reģistrāciju,  
4.4.3.2. Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei Iedzīvotāju reģistrā iekļaujamo ziņu sniegšanu,  
4.4.3.3. ienākošo dokumentu saņemšanu, pārbaudi, reģistrāciju un savlaicīgu atbildes 

sagatavošanu un dokumentu izsniegšanu vai nosūtīšanu, ievērojot normatīvo aktu 
prasības;  

4.4.4. bez īpaša pilnvarojuma pārstāv Dzimtsarakstu nodaļas intereses valsts un sabiedriskajās 
institūcijās, kā arī attiecībās ar citām personām un iestādēm, ja likums nenosaka citu 
pārstāvības kārtību;  

4.4.5. atbild par Dzimtsarakstu nodaļas darbību reglamentējošo dokumentu (nolikumu, 
reglamentu, u.c.) izstrādi, atbilstoši normatīvo aktu prasībām;  
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4.4.6. nodrošina Dzimtsarakstu nodaļā tiesību aktos noteikto prasību ievērošanu ugunsdrošības, 
darba aizsardzības, veselības aizsardzības, apkārtējās vides aizsardzības jomās;  

4.4.7. nodrošina Darba likuma, darba kārtības noteikumu un citu iekšējo kārtību reglamentējošo 
dokumentu ievērošanu Dzimtsarakstu nodaļas darbā;  

4.4.8. nodrošina Dzimtsarakstu nodaļas funkciju veikšanai nodoto materiālo vērtību saglabāšanu;  
4.4.9. sniedz noteiktu informāciju (paziņojumu) par civilstāvokļa aktu reģistrāciju, atbilstoši 

normatīvajiem aktiem;  
4.4.10. izstrādāt Dzimtsarakstu nodaļas darbinieku amata aprakstus, nosakot darbinieku atbildību, 

pienākumus un tiesības;  
4.4.11. veic citus uzdevumus, atbilstoši normatīvajiem aktiem, Tieslietu ministrijas noteikumiem 

un rīkojumiem, Pašvaldības domes lēmumiem, Pašvaldības nolikumam, Pašvaldības vadības 
izdotajiem rīkojumiem un izpilddirektora norādījumiem.  

4.5. Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja prombūtnes laikā tā pienākumus pilda ar Pašvaldības rīkojumu 
noteikts un ar Tieslietu ministriju saskaņots pašvaldības darbinieks - vadītāja pienākumu 
izpildītājs.  

4.6. Dzimtsarakstu nodaļas darbinieki, kurus pieņem darbā un atbrīvo no darba Pašvaldības 
izpilddirektors, darbojas savas kompetences ietvaros, saskaņā ar amata apraksta un darba līguma 
nosacījumiem.  

4.7. Dzimtsarakstu nodaļas darbinieki savas kompetences ietvaros, saskaņā ar Nolikumu pilda citus 
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja noteiktus uzdevumus.  

4.8. Ja Dzimtsarakstu nodaļas darbinieks saņem tiešu uzdevumu no Pašvaldības vadības, darbinieks 
par to informē Dzimtsarakstu nodaļas vadītāju.  

4.9. Dzimtsarakstu nodaļa savā darbībā veic Dzimtsarakstu nodaļas dokumentu arhivēšanu 
nodrošinot dokumentu saglabāšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un atbilstoši lietu 
nomenklatūrai, kura saskaņota ar Latvijas Nacionālo arhīvu.  

4.10. Dzimtsarakstu nodaļas darbiniekiem ir noteikts normālais darba laiks, saskaņā ar Pašvaldības 
Darba kārtības noteikumos noteikto kārtību.  
4.10.1. Apmeklētāju pieņemšanas laiki: 

Otrdienās 08.00 – 13.00 
Trešdienās 14.00 – 18.00 

 
5. Dzimtsarakstu nodaļas darbības tiesiskuma nodrošinājuma mehānisms 

5.1.Dzimtsarakstu nodaļas vadītājs atbild par Dzimtsarakstu nodaļas darbību kopumā, tā 
nodrošināšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.  
5.2.Dzimtsarakstu nodaļas amatpersonas vai darbinieka pieņemto lēmumu ieinteresētā persona var 
apstrīdēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā, iesniedzot iesniegumu Pašvaldības 
izpilddirektoram. 

5.3.Dzimtsarakstu nodaļas amatpersonas civilstāvokļa akta reģistrācijas atteikumu, labot, vai 
papildināt civilstāvokļu aktu reģistru ierakstus, kā arī Dzimtsarakstu nodaļas amatpersonas vai 
darbinieka faktisko rīcību persona var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā 
kārtībā. 

  
6. Dzimtsarakstu nodaļas finansēšanas avoti un kārtība 

6.1. Pašvaldība nodrošina Dzimtsarakstu nodaļas uzturēšanas un saimniecisko izdevumu finansēšanu, 
tajā skaitā personāla darba algas un nosaka kārtību, kādā Dzimtsarakstu nodaļa tiek finansēta no 
Pašvaldības budžeta.  

6.2. Visa Dzimtsarakstu nodaļas finanšu līdzekļu aprite tiek organizēta centralizēti Pašvaldībā.  
6.3. Dzimtsarakstu nodaļas finanšu darbības dokumentāciju kārto saskaņā ar normatīvajiem aktiem, 

Pašvaldības lēmumiem, noteikumiem, Pašvaldības domes priekšsēdētāja un izpilddirektora 
rīkojumiem, norādēm.  

7. Dzimtsarakstu nodaļas saimnieciskā darbība 

7.1. Dzimtsarakstu nodaļa var sniegt maksas pakalpojumus Pašvaldības noteiktajā kārtībā, atbilstoši 
ar Pašvaldības domes lēmumu apstiprinātajam cenrādim. Ienākumi par sniegtajiem maksas 

http://likumi.lv/ta/id/55567-administrativa-procesa-likums
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pakalpojumiem veido papildus finanšu līdzekļus, kurus izlieto saskaņā ar apstiprināto budžeta 
tāmi.  

8. Dzimtsarakstu nodaļas reorganizācija vai likvidācija 

8.1. Lēmumu par Dzimtsarakstu nodaļas reorganizāciju vai likvidāciju pieņem Pašvaldības 
dome.  Tieslietu ministrs var ierosināt pašvaldībai izskatīt jautājumu par dzimtsarakstu nodaļas  
reorganizāciju.   

9. Nolikuma un tā grozījumu pieņemšanas kārtība 

9.1. Dzimtsarakstu nodaļas nolikuma, to grozījumu izstrādi nodrošina Dzimtsarakstu nodaļas vadītājs. 
Dzimtsarakstu nodaļas nolikumu, tā grozījumus apstiprina ar Pašvaldības domes lēmumu.  

9.2. Grozījumus Nolikumā var ierosināt Pašvaldības domes priekšsēdētājs, izpilddirektors vai 
Dzimtsarakstu nodaļas vadītājs u.c. normatīvajos aktos noteiktās institūcijas vai amatpersonas.  

10. Noslēguma jautājumi 

10.1. Nolikums stājas spēkā 2016. gada 1. augustā.  
10.2. Ar Nolikuma spēkā stāšanās brīdi atzīt par spēku zaudējušu ar Pašvaldības domes 2009.gada 

19.novembra lēmumu Nr.545 (protokols Nr.9, 12§) apstiprināto Dzimtsarakstu nodaļas 
nolikumu.  

 
 

 

Domes priekšsēdētājs  Hardijs VENTS 

 

 
4.PIELIKUMS  

Pārgaujas novada domes 
21.07.2016. lēmumam (protokols Nr. 7, 12.§) 

 

Saistošie noteikumi Nr.5 

 “Grozījumi Pārgaujas novada domes 2013.gada 27.jūnija Saistošajos noteikumos Nr.14 
“Pārgaujas novada pašvaldības nolikums”” 

Izdoti saskaņā ar  likuma „Par 
pašvaldībām"   21. panta pirmās daļas 1. 

punktu un 24. pantu  
3.1. Svītrot Nolikuma 1.8.3. un 1.8.4. punktu. 
3.2. Papildināt Nolikuma 1.9.punktu ar sekojošiem apakšpunktiem: 

 ”1.9.6. Pārgaujas novada Dzimtsarakstu nodaļa”, 
 “1.9.7. Pārgaujas novada Policija”. 

3. Papildināt Nolikuma 1.15.punktu ar sekojošu apakšpunktu: 

 “1.15.6. Simbolikas komisija”. 

4. Izteikt Nolikuma 9.6. punktu sekojošā redakcijā: 

 “9.6. Domes izdotos administratīvos aktus un pašvaldības amatpersonu faktisko rīcību  
var apstrīdēt Administratīvajā tiesā”; 

4. papildināt Nolikuma IX nodaļu ar 9.8. punktu: 

 “9.8. Administratīvās komisijas izdotos lēmumus administratīvā pārkāpuma lietā var 
pārsūdzēt tiesā”.  

5. Visā tekstā “LR” aizstāt ar vārdiem “Latvijas Republika” vajadzīgajā locījumā. 
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Domes priekšsēdētājs                                                                                                         H.VENTS 

 

PIELIKUMS 
Saistošajiem noteikumiem Nr.5 

 

PASKAIDROJUMA RAKSTS 

saistošajiem noteikumiem Nr. 5 “Par grozījumiem 
Saistošajos noteikumos Nr.14 

“Pārgaujas novada pašvaldības nolikums”, turpmāk tekstā - Nolikums 

Paskaidrojuma raksta sadaļa Informācija 

1. Saistošo noteikumu nepieciešamības 
pamatojums Pārgaujas  novada dome (2016.gada 21.jūlija protokols Nr.7, 

12§) apstiprinājusi  grozījumus  Saistošajos noteikumos 
Nr.14 „Pārgaujas  novada pašvaldības nolikums”:    
1.svītrot Nolikuma 1.8.3. un 1.8.4. punktu; 
2.papildināt Nolikuma 1.9.punktu ar sekojošiem 
apakšpunktiem: 
 ”1.9.6. Pārgaujas novada Dzimtsarakstu nodaļa”, 
 “1.9.7. Pārgaujas novada Policija”; 
3.papildināt Nolikuma 1.15.punktu ar sekojošu 
apakšpunktu: 
“1.15.6. Simbolikas komisija”; 
4. izteikt Nolikuma 9.6. punktu sekojošā redakcijā: 
“9.6. Domes izdotos administratīvos aktus un pašvaldības 
amatpersonu faktisko rīcību  var apstrīdēt 
Administratīvajā tiesā”; 
5. papildināt Nolikuma IX nodaļu ar 9.8. punktu: 
“9.8. Administratīvās komisijas izdotos lēmumus 
administratīvā pārkāpuma lietā var pārsūdzēt tiesā”.  

2. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts Grozījumi nepieciešami, lai atbilstoši normatīvo aktu 
prasībām apstiprinātu izveidoto pašvaldības iestāžu 
(Pārgaujas novada Dzimtsarakstu nodaļa un Pārgaujas 
novada Pašvaldības policija) statusu.  

3. Informācija par plānoto saistošo 
noteikumu ietekmi uz pašvaldības 
budžetu 

Nav 

4. Saistošo noteikumu iespējamā ietekme 
uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības 

teritorijā 

Nav 

5. Saistošo noteikumu  iespējamā ietekme 

uz administratīvajām procedūrām 

Nav, tiek pildītas atbilstoši normatīvo aktu prasībām arī līdz 
grozījumu apstiprināšanai. 
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6. Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām saistībā ar saistošajiem 

noteikumiem 

Nav 

 
Domes priekšsēdētājs                                         H.Vents 
 

 

 
 
 
 
 

5.PIELIKUMS  
Pārgaujas novada domes 

21.07.2016. lēmumam (protokols Nr. 7, 13.§) 
 

 
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.6 

PAR PĀRGAUJAS NOVADA SIMBOLIKU 
 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 
 21.panta pirmās daļas 7.punktu, 43.panta trešo daļu 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

 

1. Saistošie noteikumi “Par Pārgaujas novada simboliku”, turpmāk – Noteikumi, nosaka Pārgaujas 
novada pašvaldības, turpmāk – Pašvaldība, simboliku un tās lietošanas, izgatavošanas un 
saskaņošanas kārtību un kontroli.  

 

II. Simbolika un apraksts 
2. Pašvaldības simbolika (1.pielikums), kuras lietošanai saistoši ir šie noteikumi: 

2.1. Pārgaujas novada ģerbonis; 
2.2. Straupes pagasts ģerbonis; 
2.3. Stalbes pagasta ģerbonis; 
2.4. Raiskuma pagasta ģerbonis; 
2.5. Straupes pagasta karogs; 
2.6. Stalbes pagasta karogs; 
2.7. Raiskuma pagasta karogs; 
2.8. Pārgaujas novada karogs; 
2.9. Pārgaujas novada logo. 

3. Pārgaujas novada ģerboņa heraldiskais apraksts:  
3.1. Sudraba laukā divas zaļas kreisās spāres veidā liktas ozola lapas ar kātiem viena pret otru; 
augšā sarkana roze ar zaļām kauslapām un zelta auglenīcu, lejā – melns dzērvenes kātiņš ar zaļām 
lapām un sarkanu ogu. 

4. Straupes pagasta  ģerboņa heraldiskais apraksts: 
4.1. Zelta laukā divas sarkanas rozes ar zaļām kauslapām un zelta auglenīcu, zem tām zils sešlapu 

zieds ar zelta auglenīcu. 

5. Stalbes pagasta ģerboņa heraldiskais apraksts: 
5.1. Sudraba lauks dalīts ar melnu siju; augšā melns labais šaurpālis un zaļš dzērveņu zars ar 

sarkanu ogu; lejā melns šaurpālis pa labi. 
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6. Raiskuma pagasta ģerboņa heraldiskais apraksts: 
6.1. Sudraba laukā sešas zaļas ar zeltu ozola lapas spirālrozetes veidā. 

7. Pārgaujas novada logo apraksts: 
7.1. Logo oriģināls, sastāv no emblēmas un teksta “Pārgaujas novads” labajā pusē. Logo 
emblēmu veido stilizēti novada visu pagastu ģerboņos attēloti elementi – sešlapu zieds, dzērveņu 
zars ar sarkanu ogu, ozola lapa, kas visi kopā savijas apļveida laukumā. Oriģinālie logo krāsu kodi 
(pilnkrāsu logo): zaļš - #016836, sarkans - #B82631, burtu šrifts tekstam: Trajan Pro. Logo var tikt 
izmantots arī bez teksta – tikai emblēmas veidā, vai arī ar centrētu tekstu, kas izvietots zem 
emblēmas. 

III. Simbolikas lietošanas nosacījumi 

8. Pašvaldības noteikto simboliku lieto šajos noteikumos noteiktajos gadījumos un kārtībā, izturoties 
pret to ar pienācīgu cieņu. 

9. Lietojot ģerboņu attēlus, neatkarīgi no izmēriem tiem precīzi proporcionāli jāatbilst 
apstiprinātajiem ģerboņu etalonparaugiem, nodrošinot, ka ģerbonis ir skaidri uztverams un nav 
mainītas tajā atveidoto objektu proporcijas un novietojums, un tas precīzi atbilst heraldiskajam 
aprakstam. 

10. Lietot izmainītu Pašvaldības ģerboņu, karogu un logo grafiskos attēlus ir aizliegts. 
11. Šajos noteikumos noteikto simboliku aizliegts lietot, reklamējot alkoholisko dzērienu, tabakas 

izstrādājumu un citu apreibinošu vielu lietošanu, azartspēļu vietās, ar erotiku un pornogrāfiju 
saistītos pasākumos un izdevumos, kā arī darbībās, kas saistītas ar vardarbību, nacionāla, etniska, 
rasu naida vai nesaticības kurināšanu. 

12. Fiziskām un juridiskām personām jāsaņem Pašvaldības Simbolikas komisijas izsniegta atļauja 
Pašvaldības simbolikas izmantošanai. 

13. Personas, kuras pasākuma organizēšanai saņēmušas Pašvaldības finansējumu vai pasākumam ir 
piesaistīts Pašvaldības līdzfinansējums, vai jeb kādā citādā veidā saņemts pašvaldības atbalsts, 
reklamējot vai prezentējot, pasākumu izmanto Pašvaldības simboliku reprezentējošos nolūkos.  

14. Noteikumu 17.punkta nosacījumus piemēro sporta pasākumu aktivitātēs, kā arī Pašvaldības 
simboliku atļauts izmantot Pašvaldības sportistu un sporta komandu sporta tērpu dizainā. 

15. Pašvaldībai, tās iestādēm un kapitālsabiedrībām ir izņēmuma tiesības lietot Pašvaldības noteikto 
simboliku. 

16. Pārgaujas novada un pagastu ģerboņu lietošana: 
16.1. Pašvaldībai, tās iestādēm un kapitālsabiedrībām, ir izņēmuma tiesības lietot Pārgaujas 

novada, Straupes pagasta, Stalbes pagasta un Raiskuma pagasta, ģerboņus. 
16.2. Pārgaujas novada ģerboni Pašvaldība un pašvaldības iestādes lieto tās rekvizītos (uz 

veidlapām, zīmogā), izņemot gadījumus, kad ārējs normatīvais akts paredz lietot Latvijas 
valsts ģerboni. Ģerboni drīkst lietot Pašvaldības policijas zīmotnēs (atšķirības zīmēs pie 
formas tērpa un žetonos un automašīnas trafarēšanai/marķēšanai), deputāta krūšu nozīmē, 
sociālā dienesta darbinieku darba apliecībā, vizītkartēs, iespieddarbos, uz izdevumu vākiem 
un titullapām, pašvaldības apbalvojumos, diplomos un citos oficiālajos dokumentos, 
dažādos reprezentācijas materiālos un priekšmetos, Pašvaldības informatīvajā izdevumā 
„Pārgaujas Novada Vēstis”, Pašvaldības mājas lapā un sociālajos tīklos, kā arī izvietot pie 
Pašvaldības iestāžu ēkām, dienesta telpām un uz šīm iestādēm piederošajiem transporta 
līdzekļiem. 

16.3. Pašvaldība un tās iestādes drīkst lietot ģerboni/ņus to rīkotajos pasākumos, ēku fasāžu, 
iekštelpu, kā arī ielu gājienu noformēšanā sabiedrisko pasākumu norises vietās. 

17. Pārgaujas novada un pagastu karogu lietošana: 
17.1. Pastāvīgi Pārgaujas novada karogs ir pacelts pie Pašvaldības administratīvās ēkas – “Iktēs”, 

Stalbē, Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā. 
17.2. Straupes pagasta karogs un Raiskuma pagasta karogs pastāvīgi ir pacels pie attiecīgās 

pagasta pārvaldes ēkas.  
17.3. Saskaņā ar Pārgaujas novada priekšsēdētāja vai izpilddirektora rīkojumu Pārgaujas novada 

karogs ir paceļams pie ēkām, kur izvietoti balsošanas iecirkņi – Saeimas, -pašvaldību 
vēlēšanu dienās, kā arī tautas nobalsošanas dienās. 

17.4. Pēc brīvas gribas Pārgaujas novada, Stalbes pagasta, Straupes pagasta vai Raiskuma pagasta 
karogs, kurš atbilst šo noteikumu prasībām, paceļams: 
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17.4.1. tautas, novada, darba vai ģimenes svētkos, atceres dienās, kā arī citos gadījumos, 
garantējot pienācīgu cieņu pret karogu; 
17.4.2. valsts svētkos kopā ar Latvijas valsts karogu, novietojot to valsts karoga labajā pusē, 
skatoties virzienā uz ēkas fasādi. 

17.5.  Karoga masta un kāta izgatavošanai piemērojamas tādas pašas prasības, kādas attiecas uz 
masta vai kāta izgatavošanu Latvijas valsts karogam saskaņā ar normatīvajos aktos 
noteiktajām prasībām. 

17.6. Telpās karogu lieto tam īpaši paredzētā goda vietā. Lietojot to kopā ar Latvijas valsts karogu, 
karogs novietojams pa labi no tā, saskaņā ar Latvijas valsts karoga likuma noteikumiem.  

17.7. Karogu aizliegts pacelt: 
17.7.1. virs un pie ēkām – kas ir avārijas stāvoklī, kurās tiek veikts kapitālais remonts, 
vai kurām tiek remontēta fasāde (izņemot pašvaldības administratīvo ēku); 
17.7.2. citās nepiemērotās vietās (pie saimniecības ēkām, nesakoptās teritorijās) un 
apstākļos; 
17.7.3. ja tas ir nekvalitatīvi izgatavots, izbalējis vai bojāts vai neatbilst šajos noteikumos 

noteiktajām prasībām. 
17.8. Proporcionāli samazinātu galda karogu – sarunu, konferenču, oficiālo pieņemšanu, svinīgo 

ceremoniju un citu reprezentācijas pasākumu laikā, novieto uz galda pa labi tās Pašvaldības 
amatpersonas priekšā, kas vada sarunas. 

17.9. Pašvaldībai un tās iestādēm ir īpašas tiesības karogu vai galda karogu izmantot kā 
apbalvojumu vai suvenīru. 

18. Pārgaujas novada logo lietošana 
18.1. Pārgaujas novada logo lieto kā Pašvaldības vizuālo identitāti, lai veicinātu Pārgaujas 

novada atpazīstamību Latvijā un ārpus tās. Pašvaldības logo lieto dažādos Pašvaldības 
reprezentācijas materiālos, Pašvaldības informatīvā izdevuma “Pārgaujas Novada Vēstis” 
vizualizācijai, Pašvaldības mājas lapas un Pašvaldības sociālo tīklu vizualizācijai, kā arī 
noteiktos objektos, ja Pašvaldība ir oficiālais pasākuma atbalstītājs. 

 

IV. Atļaujas saņemšana Pašvaldības simbolikas izmantošanai komerciāliem 
nolūkiem 

19. Šajos noteikumos II. nodaļā noteikto simboliku komerciāliem nolūkiem drīkst izmantot fiziskas un 
juridiskas personas atribūtikas, suvenīru, utml. priekšmetu noformēšanā un ražošanā, 
nosaukumos vai noformējumos, kā arī sociālajos tīklos tikai ar Pašvaldības Simbolikas komisijas 
izsniegtu atļauju (2.pielikums). Atļauja tiek izsniegta uz vienu gadu. 

20. Pieteikumus par simbolikas izmantošanu izskata Pašvaldības Simbolikas komisija (5 Pašvaldības 
darbinieku (attīstības nodaļas vadītājs, sabiedrisko attiecību speciālists, jurists, tūrisma 
organizators un kultūras pasākumu organizators) sastāvā), kuras lēmums ir apstrīdams Pārgaujas 
novada domē.  

21. Atļaujas saņemšanai fiziskām un juridiskām personām, izņemot Noteikumu 17.punktā minētajos 
gadījumos, komisijā jāiesniedz: 

21.1. Iesniegums (3.pielikums ); 
21.2. izstrādājuma skice vai etalonparaugs; 
21.3. izmantošanas mērķis un formas apraksts, plānotais izstrādājumu skaits. 

22. Par šajos Noteikumos noteiktās simbolikas lietošanu komerciāliem nolūkiem, tostarp reklāmā, 
suvenīru ražošanā, u.c. gadījumos, izņemot Noteikumu 17., 18. un 19. punktā minētajos gadījumos, 
ir maksājama nodeva saskaņā ar Pašvaldības Saistošajiem noteikumiem Nr.25 “Nodevas par 
Pārgaujas novada pašvaldībās izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu, 
simbolikas izmantošanu, izklaidējoša rakstura pasākumu organizēšanu un tirdzniecību 
publiskajās vietās”.  

23. Tirdzniecības uzņēmumiem, pieņemot realizēšanai jebkura veida izstrādājumus ar šajos 
noteikumos noteikto simboliku, jāpieprasa ražotājam/piegādātājam Pašvaldības Simbolikas  
komisijas izsniegtās atļaujas kopija, kurai tirdzniecības uzņēmumā jāatrodas šo izstrādājumu 
realizēšanas periodā. Aizliegts iekļaut tirdzniecībā priekšmetus ar šajos noteikumos noteikto 
simboliku, kas Pašvaldību vai tās teritoriālās vienības ataino negatīvi. 
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V. Saistošo noteikumu izpildes, kontrole un administratīvā atbildība 

24. Kontrolēt saistošo noteikumu izpildi, fiksēt pārkāpumus, veikt lietvedību administratīvā 
pārkāpuma lietā, sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolus atbilstoši savai kompetencei ir 
tiesīga Pašvaldības policijas amatpersona. 

25. Atbildība par šajos noteikumos noteikto prasību neievērošanu paredzēta Latvijas Administratīvo 
pārkāpumu kodeksā. 

26. Saistošo noteikumu neievērošanas vai pārkāpumu konstatēšanas gadījumā Pašvaldības policijas 
amatpersona sastāda administratīvo protokolu. Sastādītos administratīvā pārkāpuma protokolus 
izskata un lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā pieņem  Pašvaldības Administratīvā komisija. 

27. Par necienīgām darbībām pret Pašvaldības simboliku, vai bez atļaujas lietojot Pašvaldības 
simboliku piemērojams naudas sodu no 50.00 euro līdz 150.00 euro apmērā. 

 

VI. Noslēguma jautājumi 

28. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Pašvaldības informatīvajā 
izdevumā “Pārgaujas Novada Vēstis”.  
 

 

 

1.Pielikums                                                          

   Saistošajiem noteikumiem Nr. 6 
“Par Pārgaujas novada simboliku” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRAUPES PAGASTA ĢERBONIS 
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STALBES PAGASTA ĢERBONIS 

 

 

 

 

 

RAISKUMA PAGASTA ĢERBONIS 
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PĀRGAUJAS NOVADA ĢERBONIS 

 

 

 

PĀRGAUJAS NOVADA PAŠVALDĪBAS LOGO 

 

 

2. Pielikums  

Saistošajiem  noteikumiem Nr.6 
“Par Pārgaujas novada simboliku” 

 

 

PARAUGS 

 

   LATVIJAS REPUBLIKA 
   PĀRGAUJAS NOVADA PAŠVALDĪBA 

   Reģistrācijas Nr. 90009116276 
   „Iktēs”, Stalbē, Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā, LV - 4151 

                Tālrunis/fakss 64134426, e-pasts: pargaujasnovads@pargaujasnovads.lv 
   AS SEB banka, kods UNLALV2X, konta Nr. LV06UNLA0050014307758 

         AS Swedbank, kods HABALV22, konta Nr. LV85HABA0551019936546 
 

 

 

Novada simbolikas izmantošanas atļauja 

2016.gada     Pārgaujas novada Stalbē   Nr.  

 

Uzņēmumam/personai       _____________________ 

Reģ.Nr.        

Adrese           ______   
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Atļauts izmantot  Pārgaujas novada simboliku        

Uz šādiem izstrādājumiem:  1.         

    2.          
   3.         

Īpašie izmantošanas noteikumi:          
             
        

Atļaujas saņēmējs ir atbildīgs par Pārgaujas novada pašvaldības 2016.gada _________ Saistošo 
noteikumu Nr._______ „Par Pārgaujas novada simboliku” un spēkā esošo normatīvo aktu ievērošanu. 

 

Atļauja izsniegta:      

 

 

Atļauja derīga līdz:      

 

 

Izpilddirektore                                                                                               Maruta Drubiņa  
  

  z.v. 

 

 

3. Pielikums  

Saistošajiem  noteikumiem Nr. 6 
“Par Pārgaujas novada simboliku” 

 

 

Iesniegums Pārgaujas  novada pašvaldībai  
Pārgaujas novada simbolikas izmantošanai 

 

____________________________________________________________________ 

(pieprasītāja nosaukums/vārds, uzvārds) 

____________________________________________________________________  

(reģistrācijas numurs/personas kods)  

____________________________________________________________________ 

(adrese) 

____________________________________________________________________  

__________________________________________________________(e-pasts)  



40 
 

___________________________ (tālrunis)  

______________________________ (fakss)  

 

I E S N I E G U M S  
 

Lūdzu saskaņot Pārgaujas  novada simbolikas (atzīmēt  vajadzīgo):   

 Pārgaujas novada ģerbonis      Raiskuma pagasta ģerbonis  

 Straupes pagasta ģerbonis        Stalbes pagasta ģerbonis                Pārgaujas novada logo  

   

lietošanu uz  

Objekts uz kā tiks 
lietota simbolika  

Objekta, uz kā tiks 
lietota simbolika, īss 
apraksts (materiāls, 
forma u.tml.)  

Objektu, uz kā tiks 
lietota simbolika, 
daudzums  

Objektu ar 
simboliku 
ražošanas periods  

        

        

  

Simbolikas lietošanas pamatojums/mērķis (atzīmēt  vajadzīgo):   

 suvenīru apdruka, kas paredzēta komerciāliem mērķiem___________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________   

 cits_____________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Pēc saskaņojuma saņemšanas  
Objekti ar simboliku tiks izgatavoti _______________________________________   

Objekti ar simboliku tiks uzglabāti ______________________________________________________  

 Objekti ar simboliku tiks realizēti 
___________________________________________________________________________________________ (vieta, adrese). 

  

Ar Pārgaujas novada Saistošajiem noteikumiem Nr._____ „Par Pārgaujas novada simboliku” esmu 
iepazinies (-usies) un ar savu parakstu apliecinu, ka apņemos ievērot šajos saistošajos noteikumos 
izvirzītās prasības simbolikas lietošanai.   

 _________________________________________________________   

(vārds, uzvārds, paraksts, datums)   
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Paskaidrojuma raksts Pārgaujas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem  

“Par Pārgaujas novada simboliku”  

 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta 
nepieciešamības pamatojums 

Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 7.punkts 
paredz, ka dome var noteikt pilsētas, novada vai pagasta 
simboliku, saskaņot to ar Latvijas valsts heraldikas komisiju. 

Saistošo noteikumu mērķis – stiprināt Pārgaujas novada  
atpazīstamību pēc simbolikas, noteikt tās lietošanas kārtību, lai 
veicinātu kvalitatīvu izstrādājumu izgatavošanu un lietošanu, 
tādējādi uzlabojot novada vizuālo tēlu un veicinot iedzīvotāju 
patriotismu. 

2. Īss projekta satura 
izklāsts 

Saistošajos noteikumos noteikta Pārgaujas novada un 
atsevišķu tā teritoriālo vienību simbolika, tās heraldiskais 
apraksts, nosacījumi simbolikas lietošanai dekoratīviem un 
komerciāliem mērķiem, kā arī atļaujas saņemšanas kārtība 
simbolikas lietošanai komerciāliem mērķiem. 

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz pašvaldības 
budžetu  

Lietojot Pārgaujas novada simboliku komerciāliem mērķiem, 
personām jāmaksā pašvaldības noteiktā nodeva saskaņā ar 
pašvaldības izdotajiem saistošajiem noteikumiem, nav 
ietekmes uz budžetu. 

4. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā 

Ražotājiem, kas vēlas izgatavot izstrādājumus ar Pārgaujas 
novada simboliku, noteikta kārtība atļaujas saņemšanai. Uz 
noteikumu izstrādes brīdi nav zināma vai nojaušama 
komersantu/uzņēmēju interese par šāda veida ražojumu 
popularizēšanu.  

5. Informācija par 
administratīvajām procedūrām 

Saistošie noteikumi nosaka veicamās darbības, lai saņemtu 
atļauju simbolikas lietošanai komerciāliem nolūkiem, kā arī 
atbildība par noteikumu pārkāpšanu. 

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām 

Pēc saistošo noteikumu projekta izskatīšanas Sociālo, 
izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejā un 
publicēšanas Pašvaldības mājas lapā, kā arī pēc saņemto 
sabiedrības pārstāvju izteikto priekšlikumu vai iebildumu 
apkopošanas un izvērtēšanas, paredzēts pārskatīt noteikumus. 

 

 
 
 
 

6.PIELIKUMS  
Pārgaujas novada domes 

21.07.2016. lēmumam (protokols Nr. 7, 14.§) 
 
 
 
 

http://pargaujasnovads.lv/lv/_41/
http://pargaujasnovads.lv/lv/_41/


42 
 

7.PIELIKUMS  
Pārgaujas novada domes 

21.07.2016. lēmumam (protokols Nr. 7, 16.§) 
 

 

DARBA UZDEVUMS 
detālplānojuma izstrādei 

 

1. Detālplānojuma izstrādes ietvertā teritorija nekustamā īpašuma „Baukalnciems”, kadastra 

Nr.4282 005 0104, Straupes pagasts, Pārgaujas novads, zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 4282 

005 0104. 

2. Detālplānojuma uzdevums 
2.1. Detalizēt Detālplānojuma teritorijā plānoto (atļauto) zemes izmantošanu, zemes robežu 

sadalījumu. 

2.2. Funkcionālo zonu attēlojumam piemērot 2013.gada 30.aprīļa noteikumi Nr.240 „Vispārīgie 

teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” noteiktos funkcionālo zonu 

apzīmējumus un noformējumus. 
2.3. Katram projektētam zemes gabalam veidot tiešas piekļūšanas iespējas no ceļa vai ielas, 

paredzēt apgriešanās laukumu. 
2.4. Detālplānojuma teritorijā paredzēt elektroapgādes sistēmu, lietus ūdens novadīšanas sistēmu. 
2.5. Paredzēt lokālu vietējo ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu ar iespēju perspektīvā 

pieslēgties centralizētajam pašvaldības kanalizācijas un ūdensvada tīkliem. 
2.6. Atbilstoši mēroga noteiktībai precizēt apgrūtinātās teritorijas un objektus, kuriem noteiktas 

aizsargjoslas. 

2.7. Ja detālplānojuma risinājumi skar ārpus detālplānojuma teritorijas esošo zemes gabalu, kas nav 
pašvaldības īpašums, detālplānojuma redakcijai pievienot rakstisku saskaņojumu ar šo zemes 

vienību īpašniekiem. 
2.8. Grafisko daļu iesniegt SIA „Mērniecības datu centrs” datu reģistrēšanai. 

3. Normatīvie dokumenti un izejas materiāli Detālplānojuma izstrādei 
3.1. Teritorijas attīstības plānošanas likums. 

3.2. Aizsargjoslu likums. 

3.3. Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumi Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību 

teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” (turpmāk tekstā –Noteikumi). 

3.4. Ministru kabineta 2013.gada 30.aprīļa noteikumi Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, 

izmantošanas un apbūves noteikumi”. 

3.5. Ministru kabineta 2014.gada 8.jūlija noteikumi Nr.392 „Teritorijas attīstības plānošanas 

informācijas sistēmas noteikumi”. 

3.6. Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumi Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un 

noformēšanas kārtība”. 

3.7. Pārgaujas novada domes 2013.gada 27.jūnija apstiprinātie saistošie noteikumi Nr.12 „Par 

Pārgaujas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam Teritorijas izmantošanas un 

apbūves noteikumiem un Grafisko daļu”. 

3.8. LKS-92 TM koordinātu sistēmā izgatavots augstas detalizācijas topogrāfiskais plāns M 1:500 ar 

iekļautiem nekustamā īpašuma valsts kadastra kartes datiem. 
4. Institūcijas, kuras sniedz nosacījumus detālplānojuma izstrādei un atzinumus par 

izstrādāto detālplānojuma redakciju 

Detālplānojuma 

ierosinātājs finansētājs mērķis 

Pārgaujas novada 
pašvaldība 

noteikt: zemes robežu  sadalīšanu dzīvojamo māju 

apbūvei, inženierkomunikāciju un transporta, 

tehniskās infrastruktūras izvietojumu 
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4.1. Dabas aizsardzības pārvalde (Vidzemes reģionālā administrācijas juridiskā adrese: 
„Kārļukalns”, Drabešu pagasts, Amatas novads, LV-4101). 

4.2. Valsts vides dienests (Valmieras reģionālās vides pārvaldes juridiskā adrese: L.Paegles iela 13, 
Valmiera, LV-4201). 

4.3. VAS „Latvijas Valsts ceļi” (Vidzemes reģiona Cēsu nodaļas  juridiskā adrese: Valmieras iela 20A, 
Cēsis, Cēsu novads, LV – 4100). 

4.4. AS „Sadales tīkli” (Cēsu nodaļas juridiskā adrese: Saules iela 2, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101). 
4.5. SIA „Lattelecom” (Raunas iela 13, Cēsis, Cēsu novads LV-4101). 
4.6. Valsts aģentūras Veselības inspekcija (Vidzemes kontroles nodaļas juridiskā adrese: L.Paegles 

iela 9, Valmiera, LV-4201). 
4.7. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija (M.Pils iela 19, Rīga, LV – 1050). 

5. Prasības detālplānojuma izstrādei 
5.1. Detālplānojuma sastāvdaļas: 

5.1.1. Paskaidrojuma raksts (teritorijas pašreizējās izmantošanas apraksts un teritorijas 

attīstības nosacījumi, detālplānojuma izstrādes pamatojums, risinājumu apraksts un 

risinājumu saistību ar pieguļošajām teritorijām). 

5.2. Grafiskā daļa: 

5.2.1. Nosaka vai precizē:  
5.2.1.1. katras zemes vienības funkcionālo zonu un apakšzonu; 

5.2.1.2. pašvaldības kompetencē esošās apgrūtinātās teritorijas. 

5.2.2. Attēlo: 

5.2.2.1. esošās un projektētās zemes vienības un zemes vienības daļu robežas, 

piekļūšanas iespējas katrai zemes vienībai, ievērojot zemes ierīcību regulējošo 

normatīvo aktu prasības; 
5.2.2.2. zemes vienību kadastra apzīmējumus atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts 

kadastra informācijas sistēmas datiem; 

5.2.2.3. plānotās apbūves, satiksmes infrastruktūras un inženierkomunikāciju 

izvietojuma shēmu; 

5.2.2.4. shematiskus ceļu vai ielu profilus; 

5.2.2.5. apgrūtinātās teritorijas un objektus, kuriem nosaka aizsargjoslas, saskaņā ar 

normatīvajiem aktiem par apgrūtinātajām teritorijām; 

5.2.2.6. adresācijas priekšlikumus; 

5.2.2.7. citu informāciju atbilstoši darba uzdevumam. 
5.3. Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi: 

5.3.1. Nosaka: 
5.3.1.1. detalizētus teritorijas izmantošanas nosacījumus (konkrētus izmantošanas 

veidus) un apbūves parametrus; 
5.3.1.2. vides pieejamības nosacījumus; 
5.3.1.3. labiekārtojuma nosacījumus; 
5.3.1.4. prasības inženiertehniskajam nodrošinājumam; 
5.3.1.5. ja nepieciešamas, prasības arhitektoniskiem risinājumiem, ievērojot ainavu 

izvērtējumu un citas prasības atbilstoši darba uzdevumam. 
5.4. Pārskats par detālplānojuma izstrādi: 

5.4.1. Pārgaujas novada domes lēmumi par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, darba 
uzdevuma apstiprināšanu, sabiedriskās apspriešanas organizēšanu un 
detālplānojuma apstiprināšanu. 

5.4.2. Paziņojumus un publikācijas presē. 
5.4.3. Apliecinājumu par paziņojumu par detālplānojuma izstrādi un paziņojumu par 

detālplānojuma publisko apspriešanu nosūtīšanu detālplānojuma teritorijā esošo 
nekustamo īpašumu īpašniekiem (tiesiskajiem valdītājiem), kas nav detālplānojuma 
ierosinātāji, un to nekustamo īpašumu īpašniekiem (tiesiskajiem valdītājiem), kuru 
īpašumā (valdījumā) esošie nekustamie īpašumi robežas ar detālplānojuma teritoriju. 
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5.4.4. Publiskās apspriešanas pasākumu sarakstu un sabiedriskās apspriedes protokolus, 
kas noformēti atbilstoši normatīvajiem aktiem par dokumentu izstrādāšanu un 
noformēšanu. 

5.4.5. Apkopojumu par publiskās apspriešanas laikā saņemtajiem fizisko personu un 
juridisko personu iesniegumiem un sniegtajām atbildēm. 

5.5. Pielikumi: Cita informācija, kas izmantota detālplānojuma izstrādei (izpētes, ekspertīzes, 
ekspertu slēdzieni). 

5.6. Saistošie noteikumi: Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi ar atsaucēm uz grafiskās 
daļas saistošajām kartēm, kas ir šo saistošo noteikumu pielikumi. 

6. Prasības teritorijas izmantošanas plānošanai 
6.1. Nodrošināt plānojuma sasaisti ar apkārtējām teritorijām. 
6.2. Teritorijas izmantošanu plānot, ņemot vērā Teritorijas plānojumā noteikto plānoto (atļauto) 

teritorijas izmantošanu. 
6.3. Izstrādāt apbūves struktūru. 
6.4. Izstrādāt apstādījumu un labiekārtojuma attīstības koncepciju, nosakot būtiskākās vietas 

galveno apstādījumu struktūras elementu izvietošanai. 
7. Prasības detālplānojuma publicēšanai un apspriešanai 

7.1. Paziņojumi par detālplānojuma izstrādi ievietojami Teritorijas attīstības plānošanas 
informācijas sistēmā, vietējās pašvaldības informatīvajā izdevumā: „Pārgaujas Novada Vēstis”, 
tīmekļa vietnē: http://pargaujasnovads.lv/. 

7.2. Pirms detālplānojuma publiskās apspriešanas sākuma paziņojumu nosūtīt visiem ar 
detālplānojumu risinājumu saistīto nekustamo īpašumu īpašniekiem (tiesiskajiem valdītājiem). 

7.3.  Detālplānojuma redakciju pirms tās nodošanas sabiedriskajai apspriešanai iesniegt 
izskatīšanai Amatas novada Apvienotajai būvvaldei. 

7.4. Detālplānojuma publikācija, publiskā apspriešana un sanāksmju organizēšana īstenojama 
atbilstoši Noteikumu noteiktajām prasībām. 

8. Detālplānojuma noformēšana 
8.1. Detālplānojuma saistītajai dokumentācijai ir jābūt neformētai atbilstoši Ministru kabineta 

2010.gada 28.septembra noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas 
kārtība” prasībām; 

8.2. Attiecīgiem detālplānojuma grafisko daļu apzīmējumiem jābūt atbilstošiem vai nu Ministru 
kabineta 2012.gada 24.aprīļa noteikumu Nr.281 „Augstas detalizācijas topogrāfiskās 
informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi apzīmējumu lietotie skaidrojumi” vai 
Ministru kabineta 2011.gada 27.janvāta noteikumu Nr.1019 „Zemes kadastrālās uzmērīšanas 
noteikumi” noteiktajām prasībām.  

8.3. Detālplānojuma grafiskajās daļās jābūt norādei par lietotajiem apzīmējumiem. 
8.4. Detālplānojuma izstrādātāja apliecinājums uz saskaņojuma lapas par detālplānojuma atbilstību 

Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām. 
9. Detālplānojuma izstrādes laika grafiks 

9.1. Detālplānojuma izstrādes laika grafiks ievērojams atbilstoši Noteikumu noteiktajām prasībām. 
 

 

 

 

 

 

8.PIELIKUMS  
Pārgaujas novada domes 

21.07.2016. lēmumam (protokols Nr. 7, 16.§) 
 

 

 

 

 

 

 

http://pargaujasnovads.lv/
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Izkopējumam ir vienīgi un tikai informatīvs raksturs. Izkopējums nav izmantojams precīzu mērījumu 
aprēķinu veikšanai. 

 
 

11.PIELIKUMS  
Pārgaujas novada domes 

21.07.2016. lēmumam (protokols Nr. 7, 18.§) 
 
 
 

Saistošie noteikumi Nr.7  
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 „Par pirmskolas vecuma bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtību Pārgaujas novada 
pašvaldības izglītības iestādēs'' 

 

Izdoti saskaņā ar 
likuma "Par pašvaldībām''  

15.panta pirmās daļas 4.punktu, 43.panta trešo daļu,  
Vispārējās izglītības likuma 26.panta pirmo daļu 

 
I. Vispārīgie jautājumi 

1.  Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka: 
1.1. pirmskolas vecuma bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtību Pārgaujas novada 
pašvaldības izglītības iestādēs (turpmāk – Izglītības iestāde), kurās tiek īstenota 
pirmskolas izglītības programmas apguve līdz 5 (piecu) gadu vecumam (turpmāk – 
Pirmskolas izglītība), ciktāl tas nav pretrunā Latvijas Republikas spēkā esošajiem 
normatīvajiem aktiem (turpmāk – Normatīvie akti); 
1.2. bērna uzņemšanas kārtību Izglītības iestādē; 
1.3. Izglītības iestādes maiņu un atskaitīšanu no Izglītības iestādes.  

2. Ar vietu Izglītības iestādē tiek nodrošināti bērni vecumā no pusotra gada  (1 gads un 6 
mēneši) vecuma līdz pamatizglītības programmas apguves uzsākšanai. 

3. Pirmskolas izglītības programmas apguve Pārgaujas novada pašvaldības administratīvajā 
teritorijā deklarētajam pirmskolas vecuma bērnam tiek nodrošināta šādās Izglītības 
iestādēs: 
4.1. Stalbes vidusskolā; 
4.2. Stalbes vidusskolas struktūrvienībā; 
4.3. Straupes pamatskolā. 

4. Bērnam tiek nodrošināta pirmskolas izglītības programmas apguve pēc vecāku izvēles 
vienā no Izglītības iestādēm, saskaņā ar Noteikumu 19.punktu.  

5. Bērna vecākiem vai bez vecāku gādības palikušo bērnu likumiskajam pārstāvim (turpmāk 
– Vecāki), ir tiesības mainīt Izglītības iestādi Noteikumos noteiktajā kārtībā.  

6. Bērnu reģistrāciju uzņemšanai Izglītības iestādēs, bērnu nodrošināšanu ar vietu Izglītības 
iestādēs un Izglītības iestādes maiņu, kā arī lēmumu par vietu sadali pirmskolas izglītības 
programmas apguvei pieņem Pārgaujas novada pašvaldības izveidota Pirmskolas vecuma 
bērnu reģistrācijas un vietu sadales izglītības iestādēs komisija (turpmāk – Komisija).  

7. Komisija darbojas patstāvīgi, izskatot Iesniegumus, lēmumus pieņem ar atklātu balsojumu 
pēc balsu vairākuma principa. Komisijas sēdes tiek protokolētas, protokolu paraksta 
Komisijas priekšsēdētājs, izpilddirektors un sekretārs. 

8. Vecākiem ir tiesības iesniegt dokumentus Komisijai bērna iekļaušanai reģistrā (turpmāk – 
Bērnu reģistrs), jebkurā laikā pēc bērna dzimšanas reģistrēšanas.  

9. Komisija darbojas saskaņā ar Izglītības likuma, Vispārējās izglītības likuma, Ministru 
kabineta noteikumu, šo Noteikumu un citu Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu 
un dokumentu prasībām. 

10. Noteikumos paredzētajos gadījumos Komisijai ir tiesības iekļaut Bērnu reģistrā bērnus, 
kuru deklarētā dzīvesvieta nav Pārgaujas novada pašvaldības administratīvā teritorija.  

 
II. Iesnieguma reģistrācija bērna uzņemšanai Izglītības iestādē 

11. Lai bērnu reģistrētu Izglītības iestādē viens no Vecākiem Pārgaujas novada pašvaldībā 
iesniedz iesniegumu (turpmāk – Iesniegums) par bērna reģistrāciju Komisijas Bērnu 
reģistrā. 

12. Iesniegumu var iesniegt personīgi klātienē Pārgaujas novada pašvaldības Valsts un 
pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, adrese: ''Iktes'', Stalbe, Stalbes pagasts, 
Pārgaujas novads, nosūtot pa pastu vai elektroniski parakstot ar drošu elektronisko 
parakstu uz e-pastu: pargaujasnovads@pargaujasnovads.lv.  

13. Iesniegums tiek iesniegts saskaņā ar Noteikumu 1.pielikumā noteikto formu, pievienojot 
turpmāk norādītos dokumentus: 
13.1. bērna dzimšanas apliecības kopiju; 

mailto:pargaujasnovads@pargaujasnovads.lv
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13.2. bez vecāku gādības palikušajam bērnam bāriņtiesas lēmuma kopiju.   
14. Komisija reģistrētos iesniegumus un dokumentus to reģistrēšanas datumu secībā iekļauj 

Komisijas Bērnu reģistrā. Reģistrs tiek glabāts 7 (septiņus) gadus.  
15. Komisijas Bērnu reģistrā norādāmā informācija: 

15.1. kārtas numurs; 
15.2. iesnieguma reģistrācijas datums, numurs; 
15.3. bērna vārds un uzvārds; 
15.4. bērna personas kods; 
15.5. bērna deklarētā dzīvesvieta; 
15.6. bērna vecāki, personas kods; 
14.7. kontaktinformācija; 
15.8. informācija par vēlamo Izglītības iestādi un iestāšanās datumu (Vecākiem vēlamais 
iestāšanās laiks Izglītības iestādē jānorāda ne ātrāk, kā bērns sasniedzis pusotra gada (1 
gads un 6 mēneši) vecumu; 
15.9. cita informācija. 

16. Komisija 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Vecāku Iesnieguma reģistrēšanas sagatavo un 
nosūta Vecākiem izpilddirektores parakstītu paziņojumu par bērna iekļaušanu Komisijas 
Bērnu reģistrā, norādot bērna kārtas numuru Bērnu reģistrā. 

17. Vecāku pienākums jebkuru Komisijas Reģistrā iekļauto datu izmaiņu gadījumā 
(dzīvesvietas maiņa, kontaktinformācijas, bērna ievietošana citā Izglītības iestādē u.c.) ir 
informēt par izmaiņām Komisiju, iesniedzot iesniegumu Pārgaujas novada pašvaldībai, 
Noteikumu 12.punktā noteiktajā kārtībā.  

18. Bērnu izslēdz no Komisijas Bērnu reģistra: 
18.1. pamatojoties uz Vecāku iesniegumu; 
18.2. ar Komisijas lēmuma par iedalīto vietu Izglītības iestādē pieņemšanas brīdi; 
18.3. ja saņemta informācija no citas pašvaldības par to, ka bērnam ir iedalīta vieta citas 
pašvaldības izglītības iestādē. 
 

III. Bērnu uzņemšana Izglītības iestādē 
 

19.         Komplektējot grupas Izglītības iestādē, bērniem vietas piešķir Bērnu reģistrā 
reģistrētajā kārtībā pa vecuma grupām pēc dzimšanas gadiem, ņemot vērā vakanto vietu 
skaitu attiecīgajā vecuma grupā.  

20.  Pieņemot lēmumu par vietas piešķiršanu, Komisija iespēju robežās piešķir vietu tajā 
Izglītības iestādē, kuru līdz tam jau apmeklē bērna brālis vai māsa. 

21. Komplektējot grupas, Komisija ir tiesīga piešķirt vietu Izglītības iestādē bērniem, kuru 
deklarētā dzīvesvieta nav Pārgaujas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā tādā 
gadījumā, ja Pārgaujas novada pašvaldības iedzīvotāju bērni ir nodrošināti ar vietām 
Izglītības iestādē vai Vecāki atteikušies no vietas.  

22. Ja vietu trūkumu dēļ Vecāku Iesniegumā norādītajā termiņā bērnu nevar uzņemt Izglītības 
iestādē, bērns saglabā vietu Bērnu reģistrā.  

23. Komisija, pamatojoties uz Izglītības iestāžu sniegto informāciju par vakanto vietu skaitu, 
lēmumu par pilno grupu komplektāciju Izglītības iestādēs pieņem pirms jaunā mācību 
gada sākuma augusta mēneša 1 (pirmajā) nedēļā. 

24. Ja mācību gada vidū Izglītības iestādē atbrīvojas vieta, Izglītības iestāde nekavējoties 
informē Komisiju par vakanto vietu. Komisija piedāvā vakanto vietu attiecīgā vecuma 
grupas bērnam no Bērnu reģistra rindas.  

25. Par bērna ievietošanu Izglītības iestādē Komisija pieņem lēmumu 1 (viena) mēneša laikā. 
26. Ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Komisijas lēmuma pieņemšanas Komisija 

nosūta Bērnu reģistrā reģistrētās rindas Vecākiem izpilddirektores parakstītu paziņojumu 
vietu Izglītības iestādē. 

27. Ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas par Komisijas 
lēmumu, Vecāki  iesniedz Izglītības iestādē, kurā piešķirta vieta: 
27.1. iesniegumu par bērna uzņemšanu Izglītības iestādē; 
27.2. ģimenes ārsta izziņu par bērna veselības stāvokli; 
27.3. dzimšanas apliecības kopiju. 
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28. Izglītības iestāde ar vienu no Vecākiem slēdz vienošanos ''Par bērna līdz piecu gadu 
vecumam izglītošanu un aprūpi izglītības iestādē'' (Noteikumu 2.pielikums).  

29. Izglītības iestādes direktors vai viņa pilnvarotā persona, pieņemot dokumentus, 
iepazīstina Vecākus ar šādiem dokumentiem: 
29.1. Izglītības iestādes reģistrācijas apliecību; 
29.2. Izglītības iestādes nolikumu; 
29.3. Izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumiem; 
29.4. Izglītības iestādes licencētu Pirmskolas izglītības programmu; 
29.5. Izglītības iestādes Akreditācijas lapu; 
29.6. informāciju par Izglītības iestādes ēdināšanas maksas apmēru. 

30. Ja Vecāki neievēro Noteikumu 27.punktā noteikto termiņu, iepriekš neinformējot Izglītības 
iestādi par iemesliem, bērns zaudē vietu Izglītības iestādē. Vecākiem, iesniedzot 
Iesniegumu, bērns tiek iekļauts Bērnu reģistrā no jauna, ja nav iestājušies Noteikumu 
18.3.apakšpunkta nosacījumi.  

31. Bērna uzņemšanu Izglītības iestādē, Izglītības iestādes direktors noformē ar rīkojumu, 
norādot Pirmskolas izglītības programmu, kuru bērns apgūst. 

32. Ja bērns, kurš apmeklē Izglītības iestādi, uz laiku izbrauc uz citu valsti ilgstošā prombūtnē, 
Vecāki iesniedz, Izglītības iestādes, kuru apmeklē direktorei iesniegumu, kurā norāda, uz 
cik ilgu laiku bērns izbraucis no valsts. 

33. Ja bērns izbraucis uz citu valsti uz laiku līdz 1 (vienam) gadam, viņu no Bērnu reģistra 
saraksta Pirmskolas izglītības grupā nesvītro. Aizbraukušā bērna vietā grupā uzņemams 
nākošais bērns no Bērnu reģistra, nepārsniedzot noteiktos normatīvus grupu 
piepildījumam. 

34. Bērnam tiek saglabāta vieta Izglītības iestādē: 
34.1. bērna slimības gadījumā, ja to apliecina ģimenes ārsta izziņa; 
34.2. Vecāku slimības laikā. 
34.3. Vecāku atvaļinājuma laikā, bet ne ilgāk kā 8 (astoņas) kalendārās nedēļas gadā; 
34.4. uz laiku, kamēr bērns tiek nosūtīts uz apmācību specializētajā pirmskolas izglītības 
iestādē vai izstājas no Izglītības iestādes uz laiku veselības uzlabošanas nolūkā, iesniedzot 
pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu. 

35.  Ja Vecāki atsakās no piešķirtās vietas Izglītības iestādē, iesniedzot iesniegumu, tad bērns 
tiek iekļauts Bērnu reģistrā no jauna pēc Vecāku Iesnieguma un izskatīts šajos Noteikumos 
noteiktajā kārtībā. 

 
IV. Izglītības iestādes maiņa un atskaitīšana no Izglītības iestādes 

36. Ja Vecāki vēlas mainīt bērnam Izglītības iestādi, Vecāki to saskaņo ar Izglītības iestādes 
vadītāju.  

37.   Izglītības iestādes vadītājs noskaidro vai Vecāki ir nokārtojuši visas saistības Izglītības 
iestādē, kurā bērns līdz šim apguvis Pirmskolas izglītību. 

38. Ja Vecāki nav nokārtojuši visas saistības Izglītības iestādē, Izglītības iestādes vadītājs ir 
tiesīgs Vecākiem atteikt Izglītības iestādes maiņu.  

39. Izglītības iestādes maiņa bērnam tiek nodrošināta atbilstoši Noteikumos noteiktajai 
kārtībai par bērna uzņemšanu Izglītības iestādē. 

40. Nodrošinot Izglītības iestādes maiņu, Izglītības iestādes vadītājs nosūta paziņojumu 
Vecākiem un informē Komisiju, un iepriekšējo Izglītības iestādi. 

41. Izglītības iestādes direktoram ir tiesības atskaitīt Bērnu no Izglītības iestādes, ja Vecāki nav 
rakstveidā informējuši Izglītības iestādi par iemesliem un bērns bez attaisnojoša iemesla 
neapmeklē Izglītības iestādi ilgāk kā 1 (vienu) mēnesi.  

V. Lēmumu apstrīdēšanas kārtība 
42.         Izglītības iestādes vadītāja un Komisijas pieņemtos lēmumus un faktisko rīcību var 

apstrīdēt Pārgaujas novada domes Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijai, lēmumā 
noteiktajā termiņā un kārtībā. 

 
VI. Noslēguma jautājumi 
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43.         Ar šo Noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēju zaudē Pārgaujas novada domes 2013.gada 
16.maija saistošie noteikumi Nr.11 ''Par pirmskolas vecuma bērnu reģistrācijas un 
uzņemšanas kārtību Pārgaujas novada pašvaldības izglītības iestādēs''.  

44.       Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas bezmaksas izdevumā 
''Pārgaujas novada vēstis''.  
 

           Domes priekšsēdētājs                                                                                      Hardijs VENTS      
 
 
 
 

1.PIELIKUMS 
Pārgaujas novada domes 

2107.2016. saistošajiem noteikumiem Nr.7  
 

Pārgaujas novada pašvaldībai 
IESNIEGUMS - UZSKAITES KARTĪTE 

par pirmskolas vecuma bērna līdz 5 (piecu) gadu vecumam iekļaušanu reģistrā 
bērna uzņemšanai Pārgaujas novada izglītības iestādē 

Bērna vārds, uzvārds ....................................................................................................................................................  
Personas kods  .................................................................................................................................................................  
Deklarētā adrese .............................................................................................................................................................  
Vecāku deklarētās dzīvesvietas adrese .................................................................................................................  
Mātes vai aizbildņa vārds, uzvārds .........................................................................................................................  
Darba vieta ............................................................................................................................. Tālrunis .........................  
e-pasts:………………………. 
Tēva vai aizbildņa vārds, uzvārds ............................................................................................................................  
Darba vieta ............................................................................................................................. Tālrunis .........................  
e-pasts:………………………. 
Ģimenes ārsta vārds, uzvārds………………………………………………………Tālrunis………………. 
 
Vēlamā pirmsskolas izglītības iestāde un pamatojums (ja attiecīgo pirmsskolas iestādi apmeklē brāļi 

vai māsas, norādīt viņu vārdu un uzvārdu un dzimšanas gadu) 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Vēlos, lai bērns pirmsskolas izglītības iestādi apmeklē no 20____. gada_________________. 

Bērnam jābūt sasniegušam pusgada  1 (viens) gads un 6 (sešu) mēnešu vecumu. 

Piezīmes (informācija, kuru vēl vēlaties sniegt) 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Esmu informēts/a, ka par izmaiņām augstākminētajās ziņās jāinformē Pārgaujas novada pašvaldība. 
 
Kartes aizpildītāja vārds, uzvārds (salasāmi) 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Pielikumā: 

□ bērna dzimšanas apliecības kopija; 
 

      □ medicīniskā karte 026/u vai ģimenes ārsta izziņa par bērna veselības stāvokli; 
□ citi dokumenti pēc vecāku ieskatiem. 

Paraksts ..........................................................................  
Parakstītāja vārds, uzvārds ....................................  
Parakstīšanas datums  ..............................................  
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2. PIELIKUMS 
Pārgaujas novada domes 

21.07.2016. saistošajiem noteikumiem Nr.7 
 

VIENOŠANĀS 
PAR BĒRNA LĪDZ PIECU GADU VECUMAM IZGLĪTOŠANU UN APRŪPI IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ 
Pārgaujas novada ______________ pagastā                                         201__ gada “___.”______________ 
 
              _________________________ (izglītības iestāde), ________________(reģistrācijas Nr.), juridiskā 
adrese:______________________, kuras vārdā saskaņā ar izglītības iestādes nolikumu un amata 
pienākumiem rīkojas direktore _____________________ (vārds, uzvārds), turpmāk - Izglītības iestāde, no 
vienas puses un 
               _________________________________ (vecāka vārds, uzvārds), personas kods ___________-
______________, deklarētā adrese: ______________________________________, faktiskā adrese, ja tā atšķiras no 
deklarētās adreses: __________________________________________________________________________________, 
turpmāk - Vecāki, no otras puses, abi kopā puses,  ievērojot Pārgaujas novada pašvaldības 
saistošos noteikumus Nr. 7 “Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtību 
Pārgaujas novada pašvaldības izglītības iestādēs” un Izglītības iestādes iekšējās kārtības 
noteikumus, noslēdz Vienošanos par sekojošo: 
1. Vienošanās saturs 
                Izglītības iestāde nodrošina bērnam ________________________________________ (vārds, uzvārds), 
personas kods ________________-_________________, deklarētā 
dzīvesvieta_____________________________________________________________________, 
šādus pirmskolas izglītības pakalpojumus (turpmāk - Pakalpojums): 
 1.1. bez maksas veic bērna attīstības pamatuzdevumus: 

1.1.1. pilnveido bērna sociālās iemaņas, sadarbības spējas; 
1.1.2. veicina bērna pašapkalpošanās prasmju apguvi; 
1.1.3. veicina bērna personības attīstību, sava „Es” apzināšanos; 
1.1.4. iepazīstina bērnu ar apkārtni, dabu un sabiedriskās dzīves 

  

norisēm; 
1.1.5. veicina bērna runas attīstību; 
1.1.6. veicina bērna fizisko, estētisko un muzikālo attīstību; 
1.1.7. veicina bērna radošās darbības, zinātkāres, pastāvības un 

  

iniciatīvas attīstību; 
1.1.8. veicina bērnu sagatavošanu pamatizglītības apguves uzsākšanai. 

1.2. pamatojoties uz Publiskā iepirkuma konkursa rezultātiem par maksu nodrošina ar 
ēdināšanas pakalpojuma sniegšanu. Vecāki slēdz atsevišķu vienošanos/līgumu par 
saņemto ēdināšanas pakalpojumu un norēķinās personīgi ar ēdināšanas pakalpojuma 
sniedzēju _____________________________ (nosaukums).  
 

2. Pakalpojumu sniegšanas kārtība 
            2.1.Pakalpojumi tiek sniegti Izglītības iestādes telpās, tās teritorijā, kā arī pastaigās, 

ekskursijās un Izglītības iestādes organizētajos pasākumos ārpus iestādes teritorijas. 
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2.2.Pakalpojumi tiek sniegti: 

  

Laiks no plkst. Laiks līdz 

    

plkst. 
      

Pirmdienās 7.00 19.00 
      

Otrdienās 7.00 19.00 
      

Trešdienās 7.00 19.00 
      

Ceturtdienās 7.00 19.00 
      

Piektdienās 7.00 19.00 
      

Pirmssvētku dienās pakalpojumi tiek sniegti no pulksten 7.00 līdz pulksten 17.00. 
2.3.Pakalpojumi Vecākiem var tikt atteikti: 

    
2.3.1. iepriekš brīdinot Vecākus, ja  Izglītības iestāde  tiek slēgta avārijas 

  

vai citu nepārvaramas varas apstākļu rezultātā; 

2.3.2.  1 (vienu) nedēļu iepriekš rakstveidā brīdinot vecākus, ja Izglītības 

  

iestāde tiek slēgta uz 1 - 2 dienām objektīvu apstākļu dēļ; 

2.3.3.  1 (vienu) mēnesi iepriekš rakstveidā brīdinot vecākus, ja Izglītības 

  

iestāde tiek slēgta ilgāk par 2 (divām) dienām plānotu remontdarbu u.c. gadījumos. 
3. Izglītības iestādes pienākumi un tiesības 

3.1.Izglītības iestāde: 
3.1.1.  apņemas ievērot Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu 

  prasības, kas reglamentē Izglītības iestādes darbību:  

3.1.2.  uzņemas atbildību par bērna dzīvību un veselību laikā, kad bērns 
  atrodas Izglītības iestādē, tās teritorijā, organizētās pastaigās, ekskursiju un 

  
Izglītības iestādes organizētu pasākumu laikā ārpus pirmsskolas izglītības iestādes 
teritorijas; 

3.1.3.  nekavējoties informē Vecākus, ja bērnam radušies veselības 
  traucējumi; 

3.1.4.  uzņemas atbildību par mācību nodarbību (rotaļnodarbību) 
  kvalitāti, mācību uzdevumu atbilstību bērna vecumam, attīstības pakāpei; 

3.1.5.  garantē katrai grupai izstrādātā dienas režīma ievērošanu; 

3.1.6.  nodrošina kvalitatīvu bērna aprūpi, medicīnisko palīdzību un 

  
sanitāri higiēniskos apstākļus, piesaistot personālu ar atbilstošu pedagoģisko vai citu 
atbilstošu izglītību; 

3.1.7. izdod bērnu no Izglītības iestādes personām, kuras ir norādītas 

  
vienošanās 4.1.1.punktā vai citām personām, ja Vecāki iepriekš par to informējuši 
Izglītības iestādi personīgi vai pa telefonu. 

3.2. Ja Vecāki vienošanās 4.1.4. punktā noteiktajā kārtībā neinformē Izglītības iestādi par un 
bērna neierašanos tā iemesliem, Izglītības iestāde attiecīgo dienu ieskaita bērna pirmsskolas grupas 
apmeklējumā. 

3.3.Saskaņā ar Pārgaujas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 7 „ Par pirmsskolas 
vecuma bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība Pārgaujas novada pašvaldības izglītības 
iestādēs” 41.punktu pašvaldībai ir tiesības atskaitīt Bērnu no Izglītības iestādes, ja Vecāki nav 
rakstveidā informējuši Izglītības iestādi par iemesliem un bērns bez attaisnojoša iemesla 
neapmeklē Izglītības iestādi ilgāk kā 1 (vienu) mēnesi. 
4.Vecāku pienākumi un tiesības 

4.1.Vecāki no savas puses: 
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4.1.1. rakstiski pilnvaro personas (ne jaunākas par 13 gadiem) bērna izņemšanai no 
pirmsskolas izglītības iestādes : 
1. ___________________________________________________________, radniecība _______________________ 
, tālrunis ________________; 
2. ___________________________________________________________, radniecība _______________________, 
tālrunis ________________; 
3. ___________________________________________________________, radniecība 
_______________________, tālrunis ________________; 
4.1.2. Vecāki vai pilnvarotās personas pavada bērnu līdz grupas telpai un nodod viņu 
skolotājai. Vecāki vai viņu pilnvarotā persona personīgi izņem bērnu no grupas, 
informējot par to skolotāju. Izglītības iestāde neuzņemas atbildību par negadījumiem, 
kas notiek, ja šis noteikums netiek ievērots; 
4.1.3. informē grupas skolotājas par izmaiņām bērna veselības stāvoklī, kā arī par tām 
iedzimtajām un laika gaitā iegūtajām slimībām, kurām ir nepieciešama īpaša uzmanība 
vai aprūpe; 
4.1.4.ja bērns neapmeklēs Izglītības iestādi, par to brīdina grupas skolotāju, zvanot pa 
tālruni __________________  vai sūtot īsziņu līdz dienas pulksten 8.00; 
4.1.5.iepriekšējā dienā informē grupas skolotāju par bērna atgriešanos Izglītības 
iestādē; 
4.1.6.nodrošina, ka bērns, kurš apmeklē Izglītības iestādi, ir praktiski vesels (mundrs, 
bez ārēji pamanāmām slimības pazīmēm) un grupā ierodas līdz pulksten 8.30; 
4.1.7.nodrošina, lai bērns uz Izglītības iestādi tiktu atvests gadalaikam piemērotā 
apģērbā un apavos, kā arī, lai bērnam pietiekamā daudzumā būtu līdzi maiņas apģērbs; 
4.1.8.nodrošina, ka bērns apmeklēs Izglītības iestādi, izņemot: 

                            4.1.8.1.bērna slimības laikā, pēc tam nākamajā dienā iesniedzot ģimenes ārsta izziņu; 
                            4.1.8.2.Vecāku atvaļinājuma laikā, pirms tam iesniedzot rakstisku vecāku iesniegumu, 
kurā norādīts laiks, kurā bērns Izglītības iestādi neapmeklēs; 
                          4.1.8.3.īpašos gadījumos, par kuriem rakstiski informē Izglītības iestādes vadītāju. 
5.Citi noteikumi 
5.1.Vienpusēja atkāpšanās no Vienošanās ir pieļaujama, ja par to  otra puse ir 5 (piecas) dienas iepriekš 
rakstveidā brīdināta. 
 
5.2.Strīdus, kas pusēm varētu rasties saistībā ar šīs Vienošanās izpildi, puses risina savstarpējo 
pārrunu ceļā. Ja puses nevar vienoties, strīdus jautājums tiek risināts Latvijas Republikā spēkā esošo 
normatīvo aktu noteiktajā kārtībā. 
5.3.Vienošanās noteikumi var tikt grozīti vai papildināti pēc pušu vienošanās rakstiskā formā, kas pēc 
tās abpusējas parakstīšanas kļūst par vienošanās neatņemamu sastāvdaļu. 
5.4.Vienošanās sastādīta un parakstīta 2 (divos) eksemplāros, uz 3 (četrām) lapām, un viena 
izsniegta Izglītības iestādei, viena - Vecākiem. Abiem vienošanās eksemplāriem ir vienāds juridisks 
spēks. 
5.5.Vienošanās tiek noslēgta uz laiku, kamēr izglītojamais apmeklē pirmskolas Izglītības iestādi.  
 
6. Pušu paraksti un rekvizīti 
 
Izglītības iestāde Vecāki  
__________________________                                ___________________________ 
Reg . Nr.____________________                               Personas kods _______________ 
Licences Nr._________________                                 
Juridiska  adrese: _____________                        Deklare ta  adrese: _____________ 
Ta lrunis:                                                              Ta lrunis: 
E-pasts:                                                                E-pasts: 
 
Direktore                                                            Veca ks 
 
____________________/Va rds, Uzva rds/             __________________/Va rds, Uzva rds/ 
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PIELIKUMS  

Pārgaujas novada domes 
21.07.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 7 

 
 

PASKAIDROJUMA RAKSTS 
Saistošajiem noteikumiem Nr.7 

„Par pirmskolas vecuma bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtību Pārgaujas novada 
pašvaldības izglītības iestādēs'' 

 
Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 
Norādāmā informācija 

1. Pašreizējās situācijas 
raksturojums 

Saskaņā ar likuma ''Par pašvaldībām'' 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 
Vispārējās izglītības likuma 26.panta pirmo daļu, Pārgaujas novada 
dome ar 2013.gada 16.maija saistošajiem noteikumiem Nr.11 ''Par 
pirmskolas vecuma bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtību 
Pārgaujas novada pašvaldības izglītības iestādēs'' ir noteikusi kārtību 
par pirmskolas vecuma bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtību 
izglītības iestādēs. 

2. Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums 

Izvērtējot spēkā esošos saistošos noteikumus, Pārgaujas novada 
pašvaldības pirmskolas izglītības iestādes un Pārgaujas novada 
pašvaldība ir konstatējusi, ka ir nepieciešams veikt precizējumus 
esošajos saistošajos noteikumos un tā pielikumos. 
 Ja grozāmo normu apjoms pārsniedz pusi no spēkā esošo noteikumu 
normu apjoma, tad atbilstoši Ministru kabineta 03.02.2009. noteikumu 
Nr.108 “Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumu’’ 
140.punktam, ir jāsagatavo jauns noteikumu projekts. 
 

3. Īss projekta satura 
izklāsts 

Ar saistošajiem noteikumiem tiek noteikta kārtība, kādā Pārgaujas 
novada pašvaldības izglītības iestādēs tiek reģistrēti un uzņemti 
pirmskolas vecuma bērni.  

4. Informācija par 
plānoto projekta ietekmi 
uz pašvaldības budžetu 

Saistošo noteikumu ietekme uz budžetu nav attiecināma. 

5. Informācija par 
plānoto projekta ietekmi 
uz uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā 

Nav attiecināma. 

6. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām 

Saistošo noteikumu piemērošanas jautājumos var vērsties Pārgaujas 
novada pašvaldībā un Pārgaujas novada pašvaldības izglītības iestādēs. 

7. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām 

Nav organizētas. 
Saistošie noteikumi pēc to apstiprināšanas un paskaidrojuma raksts 
tiks ievietots Pārgaujas novada pašvaldības mājaslapā: 
www.pargaujasnovads.lv. 
 

 

 
Domes priekšsēdētājs Hardijs VENTS 
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13.PIELIKUMS  
Pārgaujas novada domes 

21.07.2016. lēmumam (protokols Nr. 7, 19.§) 
 

Straupes pamatskolas 
NOLIKUMS 

 
Izdots saskaņā ar Izglītības likuma  

15.panta 12.punktu un 22.panta pirmo daļu, 
Vispārējās izglītības likuma 8. un 9.pantu 

 
I. Vispārīgie jautājumi 

1. Straupes pamatskola  (turpmāk – Iestāde) ir Pārgaujas novada pašvaldības (turpmāk – Dibinātājs) 
dibināta izglītības iestāde pamatizglītības un pirmsskolas  izglītības programmu īstenošanai. 
2. Straupes pamatskolas darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, 
citi normatīvie akti, kā arī Iestādes Dibinātāja izdotie tiesību akti un šis nolikums (turpmāk – 
Nolikums). 
3. Straupes pamatskola ir pastarpinātās pārvaldes iestāde, tai ir savs zīmogs, noteikta parauga 
veidlapa, simbolika un konts bankā. 
4. Iestādes juridiskā adrese: “Mazstraupes pils”, Straupe, Straupes pagasts, Pārgaujas novads, LV – 
4152. 
5. Dibinātāja juridiskā adrese: “Iktes”, Stalbe, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads. LV – 4151. 
 

II. Iestādes darbības mērķis, pamatvirziens un uzdevumi 
6. Iestādes mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot mācību un audzināšanas procesu, lai 
nodrošinātu valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijās un pamatizglītības valsts standartā noteikto 
izglītības mērķu sasniegšanu. 
7. Iestādes darbības pamatvirziens ir izglītojoša darbība. 
8. Iestādes uzdevumi ir: 
8.1. īstenot izglītības programmas, veikt mācību un audzināšanas darbu, izvēlēties izglītošanas darba 
metodes un formas; 
8.2. nodrošināt izglītojamo ar iespējām apgūt zināšanas un prasmes, kas ir nepiecie¬šamas 
personiskai izaugsmei un attīstībai, pilsoniskai līdzdalībai, nodarbinātībai, sociālajai integrācijai un 
izglītības turpināšanai; 
8.3. izkopt izglītojamā prasmi patstāvīgi mācīties un pilnveidoties, nodrošinot izglītojamo karjeras 
vadības prasmju apguvi un attīstīšanu, kas ietver savu interešu, spēju un iespēju apzināšanos tālākās 
izglītības un profesionālās karjeras virziena izvēlei, vienlaikus motivējot mūžizglītībai; 
8.4. veicināt izglītojamā pilnveidošanos par garīgi, emocionāli un fiziski attīstītu personību un izkopt 
veselīga dzīvesveida paradumus; 
8.5. sekmēt izglītojamā sociāli aktīvu un atbildīgu attieksmi pret sevi, ģimeni, sabiedrību, vidi un 
valsti, saglabājot un attīstot savu valodu, etnisko un kultūras savdabību. Vienlaicīgi pilnveidot izpratni 
par Latvijas Republikas Satversmē un citos tiesību aktos ietvertajiem cilvēktiesību pamatprincipiem 
un audzināt krietnus, godprātīgus, atbildīgus cilvēkus – Latvijas patriotus; 
8.6. sadarboties ar izglītojamo vecākiem vai personu, kas realizē aizgādību, lai nodrošinātu izglītības 
ieguvi; 
8.7. nodrošināt izglītības programmas īstenošanā un izglītības satura apguvē nepieciešamos mācību 
līdzekļus, tai skaitā elektroniskajā vidē; 
8.8. racionāli un efektīvi izmantot izglītībai atvēlētos finanšu resursus. 
 

III. Iestādē īstenojamās izglītības programmas 
9. Iestāde īsteno šādas licencētas izglītības programmas: 
9.1.  pamatizglītības programma (programmas kods 21011111) 
9.2. speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (programmas 
kods 210115611) 
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9.3. speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem 
(programmas kods 210115811) 
9.4. pirmsskolas izglītības programma (kods 01011111) 
10. Iestāde var pastāvīgi īstenot interešu izglītības, tālākizglītības un citas izglītības programmas. 
 

IV. Izglītības procesa organizācija 
11. Izglītības procesa organizāciju iestādē nosaka Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, citi 
ārējie normatīvie akti, Nolikums, Darba kārtības noteikumi, Iekšējās kārtības noteikumi un citi 
Iestādes iekšējie normatīvie akti. 
12. Mācību ilgumu nosaka Vispārējās izglītības likums. Mācību gada sākuma un beigu datumu, kā arī 
izglītojamo brīvdienas nosaka Ministru kabinets. Mācību darba organizācijas pamatforma ir mācību 
stunda, tās ilgumu nosaka direktors. Mācību stundu slodzes sadalījumu pa dienām atspoguļo mācību 
priekšmetu stundu saraksts. 
Pirmsskolas izglītības pakāpē mācību satura apguvei katru nedēļu plāno rotaļnodarbības ar integrētu 
mācību saturu bērna fiziskai, psihiskai, sociālai attīstībai. 
13. Izglītojamo uzņemšana un pārcelšana nākamajā klasē iestādē notiek Ministru kabineta noteiktajā 
kārtībā. 
14.  Izglītojamo uzņemšanu pirmsskolas izglītības programmas apgūšanai līdz 5 (piecu) gadu 
vecumam nosaka Dibinātāja izdotie saistošie noteikumi. 
15. Iestāde nosaka vienotu izglītojamo sasniegumu vērtēšanas kārtību, ievērojot valsts standartā 
noteikto. Katra mācību priekšmeta pārbaudījumu apjomu, skaitu, izpildes laiku un vērtēšanas 
kritērijus nosaka attiecīgā priekšmeta pedagogs. Pārbaudījumu grafiks tiek saskaņots ar Iestādes 
direktoru katrā semestra sākumā. 
16. Iestādē ir pagarinātās dienas grupas un dienas centrs, kas darbojas saskaņā ar Iestādes 
izstrādātajiem iekšējiem noteikumiem. 
17. Pamatizglītības programmas apguvi apliecina liecība, ko izglītojamajiem izsniedz divas reizes 
gadā – pirmā semestra beigās un mācību gada beigās.  
18.  Pirmsskolas programmas apguvi apliecina Iestādes izdota izziņa. 
 

V. Izglītojamo tiesības un pienākumi 
19. Izglītojamā tiesības, pienākumi un atbildība noteikta Izglītības likumā, Bērnu tiesību aizsardzības 
likumā, citos ārējos normatīvajos aktus un Iestādes iekšējos normatīvajos aktos. 
 

VI. Pedagogu un citu darbinieku tiesības un pienākumi 
20. Iestādi vada direktors, kuru pieņem darbā un atbrīvo no darba Dibinātājs normatīvajos aktos 
noteiktajā kārtībā. 
21. Iestādes direktora un pedagogu tiesības, pienākumi un atbildība noteikta Izglītības likumā, 
Vispārējās izglītības likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā, Fizisko personu datu aizsardzības 
likumā, Darba likumā un citos normatīvajos aktos. Direktora un pedagoga tiesības, pienākumus un 
atbildību precizē darba līgums un amata apraksts . 
22. Pedagogus un citus darbiniekus darbā pieņem un atbrīvo Iestādes direktors normatīvajos aktos 
noteiktā kārtībā. Direktors ir tiesīgs deleģēt pedagogiem un citiem Iestādes darbiniekiem konkrētu 
uzdevumu veikšanu.  
23. Iestādes citu darbinieku  tiesības, pienākumi un atbildība noteikta Darba likumā, Bērnu tiesību 
aizsardzības likumā un citos normatīvajos aktos. Iestādes citu darbinieku tiesības, pienākumus un 
atbildību precizē darba līgums un amata apraksts. 
 

VII. Iestādes pašpārvaldes (padomes)   izveidošanas kārtība un kompetence 
24. Iestādes direktoram ir pienākums nodrošināt iestādes padomes izveidošanu un darbību. 
25. Iestādes padomes kompetenci nosaka Izglītības likums, un tā darbojas saskaņā ar iestādes 
padomes darbību reglamentējošu normatīvo aktu, ko, saskaņojot ar direktoru, izdod padome. 
 

VIII. Iestādes pedagoģiskās padomes izveidošanas kārtība un kompetence 
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26. Iestādes pedagoģiskās padomes izveidošanas kārtību, darbību un kompetenci nosaka Vispārējās 
izglītības likums un citi normatīvie akti. 
27. Pedagoģisko padomi vada Iestādes direktors. 
 

IX. Iestādes izglītojamo pašpārvalde 
28. Lai risinātu jautājumus, kas saistīti ar izglītojamo interesēm Iestādē un līdzdarbotos  Iestādes 
darba organizēšanā un mācību procesa pilnveidē, izglītojamie ir tiesīgi veidot izglītojamo pašpārvaldi. 
Izglītojamo pašpārvaldes darbību atbalsta Iestādes direktors un pedagogi. 
29. Izglītojamo pašpārvalde ir koleģiāla izglītojamo institūcija. Tās darbību nosaka izglītojamo 
pašpārvaldes reglamentējošs normatīvais akts, ko saskaņojot ar direktoru, izdod izglītojamo 
pašpārvalde. 
 
 

X. Iestādes iekšējo normatīvo aktu pieņemšanas kārtība un iestāde vai pārvaldes 
amatpersona, kurai privātpersona, iesniedzot attiecīgu iesniegumu, var apstrīdēt iestādes 

izdotu administratīvo aktu vai faktisko rīcību 
30. Iestāde saskaņā ar Izglītības likumā, Vispārējās izglītības likumā un citos normatīvajos aktos, kā 
arī Iestādes nolikumā noteikto patstāvīgi izstrādā un izdod Iestādes iekšējos normatīvos aktus. 
31. Izglītības Iestādes pedagogu un Iestādes personāla faktisko rīcību var apstrīdēt Iestādes 
direktoram . 
32. Iestādes izdotu administratīvo aktu vai faktisko rīcību privātpersona var apstrīdēt, iesniedzot 
attiecīgu iesniegumu Iestādes Dibinātājam – Pārgaujas novada pašvaldībai. 
 

XI. Iestādes saimnieciskā darbība 
33. Iestāde finanšu un saimnieciskajā darbībā darbojas patstāvīgi tai piešķirtajā finanšu apjomā , kā 
arī saskaņā ar Izglītības likumā un citos normatīvajos aktos, kā arī iestādes nolikumā noteikto. 
34. Atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam Iestādes direktors, saskaņojot ar Dibinātāju, ir tiesīgs 
slēgt ar juridiskām un fiziskām personām līgumus par dažādu iestādei nepieciešamo darbu veikšanu 
un citiem pakalpojumiem  
 

XII. Iestādes finansēšanas avoti un kārtība 
35. Iestādes finansēšanas avotus un kārtību nosaka Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums un 
citi normatīvie akti. 
36. Iestādes finansēšanā normatīvajos aktos noteiktā kārtībā piedalās Valsts un tās Dibinātājs.  
37. Iestāde var saņemt papildu finanšu līdzekļus: 
37.1. ziedojumu un dāvinājumu veidā; 
37.2. no citiem ieņēmumiem. 
38. Papildu finanšu līdzekļi ieskaitāmi iestādes attiecīgajā budžeta kontā un izmantojami tikai: 
38.1. iestādes attīstībai; 
38.2. mācību līdzekļu iegādei; 
38.3. iestādes aprīkojuma iegādei; 
38.4. pedagogu un izglītojamo materiālai stimulēšanai. 
 

XIII. Iestādes reorganizācijas un likvidācijas kārtība 
39. Iestādi reorganizē vai likvidē dibinātājs, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, paziņojot par to 
Izglītības iestāžu reģistram. 
 

XIV. Iestādes nolikuma un tā grozījumu pieņemšanas kārtība 
40. Iestāde, pamatojoties uz Izglītības likumu, Vispārējās izglītības likumu, izstrādā Iestādes 
nolikumu. Iestādes nolikumu apstiprina Dibinātājs. 
41. Grozījumus Iestādes nolikumā var izdarīt pēc Iestādes Dibinātāja iniciatīvas, direktora vai 
padomes, Pedagoģiskās padomes priekšlikuma.  
42. Grozījumus nolikumā izstrādā Iestāde un apstiprina Iestādes Dibinātājs. 
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XV. Citi būtiski noteikumi, kas nav pretrunā ar Vispārējās izglītības likumu, Izglītības likumu 
un citiem normatīvajiem aktiem 

43. Saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību Iestāde veic dokumentu un arhīvu pārvaldību. 
44. Iestāde normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavo valsts statistikas pārskatu un 
pašnovērtējuma ziņojumu. 
45. Iestāde normatīvajos aktos noteiktā kārtībā informē kompetentu institūciju par akreditācijas 
ekspertu komisijas ziņojumos norādīto ieteikumu ieviešanu. 
46. Iestāde normatīvajos aktos noteiktā kārtībā nodrošina piekļuvi bibliotekārijiem, informācijas un 
karjeras attīstības atbalsta pakalpojumiem. 
47. Iestāde normatīvajos aktos noteiktā kārtībā nodrošina izglītojamo profilaktisko veselības aprūpi 
un pirmās palīdzības pieejamību Iestādē. 
48. Iestāde sadarbībā ar Dibinātāju nodrošina izglītojamo drošību Iestādē un tās organizētajos 
pasākumos atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, tostarp: 
48.1. attiecībā uz higiēnas noteikumu ievērošanu; 
48.2. civilās aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības un  darba aizsardzības noteikumu 
ievērošanu. 
 
 
 
 
        Domes priekšsēdētājs        Hardijs VENTS 
 

 
 

 

 

 


